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ก 
 

บทน า 
 

 

หลักสูตรสาธารณสุขสาสตรบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  
และได้เริ่มวางแผนการปรับปรุงตามรอบการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปีการปรับปรุงหลักสูตรมีกระบวนการ
ประเมินหลักสูตรเพ่ือดูปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอก แนวโน้มความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และตลาดแรงงาน ตลอดตนการพัฒนาของ วิชาชีพ  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ 1  ในปี พ.ศ. 
2562 มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตร ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบการบรรยายเป็นหลักและการฝึกทักษะ
ปฏิบัติเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นฝึกทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพทั้งในห้องปฏิบัติการ ภาคสนามและในชุมชนมากขึ้น 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่เป็นวิชาชีพ นักปฏิบัติที่พร้อมท างาน และการเป็นผู้ประกอบการตามบทบาทของวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน มีการเพ่ิมความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในชุมชน 
ผู้ให้ค าปรึกษาหรือผู้ประกอบการตามบทบาทวิชาชีพที่ก าหนด และออกแบบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กรอบสภาการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

จุดเด่นของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ภายใต้
ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่และเครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้แบบใช้
ประสบการณ์ เป็นฐาน (Experiential-Based Learning) มีการออกแบบเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัย เพ่ิม
ความสามารถในการท างานขยายขอบเขตการท างานที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน นอกจากประเด็นด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (Public health system) เปิดพ้ืนที่ให้สุขภาพและแนวคิดในระบบสุขภาพเป็น
เรื่องของทุกคน (All for health) ทั้งในเชิงความเป็นเจ้าภาพและสิทธิหน้าที่ร่วมกัน ทั้งในการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค ควบคุมไม่ให้สุขภาพเสียรวมไปถึงการแก้ไขสุขภาพที่เสียให้กลับฟ้ืนคืนดี โดยมี
เป้าหมายคือ สุขภาพดีถ้วนหน้าของทุกคน (Health for All) และตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการน าประเทศให้ก้าวหน้าที่มีความมั่นคงยั่งยืน ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม 
(Innovation Drive Economy) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพ โรคติดต่อต่างๆ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 
สุขภาพโลก (Global health) กฏอนามัยระหว่างประเทศ (Interanational Health Regulation)และโรคไม่
ติดต่อต่างๆ   ปัจจัยเสี่ยง ภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ สังคมกลุ่มสูงอายุ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม ระดับประเทศ และระดับโลก  

หลักสูตรฯ ส่งเสริมบัณฑิตให้มีทักษะสากล สนองตอบวิสัยทัศน์ของส านักวิชาที่ระบุว่าเป็น 
“สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าของประเทศ มุ่งความเป็นเลิศสู่สากล” ผ่านการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา เฉพาะ หลักสูตรสาธารณ 
สุขศาสตรบัณฑิต จัดท ากระบวนการสอบประมวลความรู้ก่อนจบการศึกษา (Comprehensive Exam) 
ที่ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาธารณสุข
ศาตร์  ในชั้นปีที่  4  เพ่ือผลิตบัณ ฑิตที่ มีมาตรฐานเทียบเคียงได้ทั้ งในระดับสถาบันและประเทศ  
โดยยึดมั่นหลักการพัฒนาคนด้วยวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ในศตวรรษท่ี 21 

 
 



ข 
 

สารบัญ 

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 1. ชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ 

     วางแผนหลักสูตร 
3 

 12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชา/ส านักวิชาอ่ืนของ 
     มหาวิทยาลัย 

6 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 10 
 2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 10 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร  
 1. ระบบการจัดการศึกษา 13 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 13 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 16 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  55 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงวิจัย 57 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 58 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 58 
 3..แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา )Curriculum Mapping( 
67 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน )เกรด( 74 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 74 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 74 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 75 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 76 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 1. การบริหารหลักสูตร 76 
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 76 
 3. การบริหารคณาจารย์ 77 
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 79 
 5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 79 
 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ 

    บัณฑิต 
80 

 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน )Key Performance Indicators( 79 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 81 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 81 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 81 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 81 
ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าพัฒนาหลักสูตร  
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต )หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

2558( และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน 
)หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562( 

 

ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาสาธารณสุขชุมชน 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชา  ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์/ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
  รหัสหลักสูตร 25570231102258 
  ภาษาไทย  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health 
 

2.    ช่ือปริญญาและสาขา  
ชื่อภาษาไทย 

ชื่อเต็ม  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน( 
ชื่อย่อ  ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน( 

ชื่อภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม  Bachelor of Public Health (Community Public Health) 
ชื่อย่อ  B.P.H. (Community Public Health) 
 

3.   วิชาเอก   
 ไม่มี 
 

4.   จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า 189 หนว่ยกิต ระบบไตรภาค 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ป ี
 5.2 ภาษาที่ใช้  

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ )ภาษาอังกฤษ( 
 5.3 การรับเข้าศึกษา   
                รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี โดยผ่านเกณฑ์ 
การสอบวัดความรู้ภาษาไทยตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเฉพาะ 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
1( หลักสูตรสาธารณสุขสาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน )หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( ปรับปรุง
จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต )หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558( 
2( ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
3( คณะกรรมการประจ าส านกัวิสาธารณสุขศาสตร์เหน็ชอบในการประชุม ครั้งที ่ 13/2561 เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2561 

 4) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2561  

 5) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
2561 

    6)   สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รับทราบหลักสูตร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2564  
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 1( ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด/ก ากับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

2) ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม องค์กรพัฒนา/สถานประกอบการเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ 
3( ประกอบวิชาชีพอิสระด้านสาธารณสุข การจัดการธุรกิจด้านสุขภาพ สปา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

การพักผ่อนหย่อนใจ และที่เก่ียวข้องกับสุขภาพตามกรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 
9.   ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสาขาวิชา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลัง 

1.ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสณัหวัช ไชยวงศ์ ส.ด. )สาธารณสุขศาสตร์(, ม.นเรศวร, 2552 
วท.ม.)วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม(, ม.นเรศวร, 2546 
ส.บ. )สาธารณสุขศาสตร(์, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2536 
 

มีผลงานทางวิชาการ 
5  ปี  ย้ อนหลั ง ผ่ าน
เกณฑ์ รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค 

2.อาจารย์ 
 

นายพฒันศักดิ์ ค ามณจีันทร ์ ปร.ด. )อายุรศาสตร์เขตร้อน(, ม.มหิดล, 2552 
วท.ม. )อายุรศาสตร์เขตร้อน(, ม.มหิดล, 2540 
วท.บ. )สาธารณสุขศาสตร์(, ม.มหิดล, 2532 
 

มีผลงานทางวิชาการ 
5  ปี  ย้ อนหลั ง ผ่ าน
เกณฑ์ รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค 
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสาขาวิชา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
5 ปีย้อนหลัง 

3. อาจารย์ 
 

นายพิมาน ธีระรัตนสนุทร ส.ด. )สาธารณสุขศาสตร์(, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2554 
วท.ม. )อนามัยสิ่งแวดล้อม(, ม.สงขลานครินทร์, 2548 
ส.บ. )สาธารณสุขศาสตร์(, ม.มหิดล, 2553 
วท.บ.)วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม(, ม.รภ นครราชสีมา, 
2538 

มีผลงานทางวิชาการ 
5  ปี  ย้ อนหลั ง ผ่ าน
เกณฑ์ รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค 

4. อาจารย์ นางนิรชร ชูติพฒันะ Ph.D.(Human Resource Management), 
UUM (MY), 2554 
วท.ม. )สาธารณสุขศาสตร์(, ม.มหิดล, 2538 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ )พยาบาลศาสตร์(, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนสีงขลา, 2534 

มีผลงานทางวิชาการ 
5  ปี  ย้ อนหลั ง ผ่ าน
เกณฑ์ รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค 

5. อาจารย์ นายภูวศินทร์ บัวเกษ ส.ม. )สุขภาพระหว่างประเทศ(, ม.ขอนแก่น, 2559 
วท.บ. )สาธารณสุขศาสตร์(, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2558 

มีผลงานทางวิชาการ 
5  ปี  ย้ อนหลั ง ผ่ าน
เกณฑ์ รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 10.1 ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 10.2 ห้องเรียนปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 10.3 ชุมชนและหน่วยบริการสุขภาพ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
          ประเทศไทยได้เข้าร่วมการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเศรษฐกิจในปี 
2561 มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ โดยคาดว่าการบริโภค
ภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวสูงขึ้น อาทิเช่น การลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านคมนาคมขนส่ง ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวจากรายได้
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรได้รับผลดีจากภาวะตลาดแรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งสัญญาณเกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตั้งยังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและช่วยสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น  
นอกจากนี้ ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายจะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟ้ืนตัวขึ้นของการใช้จ่ายภาครัวเรือน ส าหรับอุป
สงค์ภายนอกประเทศ คาดว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปี  ก่อนหน้า ซึ่งจะ
กระทบต่อการส่งออกสินค้าและบริการของไทยอันเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัว ส่วน
ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวอันสอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที่
คาดว่าจะเร่งขึ้น (กระทรวงการคลัง, 2561) 
 ประเทศไทยใช้โมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 น าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง กับดักความเหลื่อมล้ าและกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง 
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ที่มีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม การเน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยี และการกระจายของความมั่งค่ังและโอกาส  
ดังนั้นความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม การรักษ์สิ่งแวดล้อม และการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์จึงเป็น
สิ่งส าคัญ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560) 
 ณ ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะ “เปลี่ยนผ่าน” วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายต่อหลายครั้ง 
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของโลกในศตวรรษท่ี 21 ก่อให้เกิดชุดของโอกาส ภัยคุกคาม เงื่อนไขและ
ข้อจ ากัดชุดใหม่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาชุดของขีดความสามารถชุดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่าง
สิ้นเชิง ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้
เกิดการเคลื่อนไหลของทุน สินค้าและบริการ ผู้คนอย่างเสรี  ในโลกที่ยิ่งเชื่อมต่อกันมากขึ้นเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งต้อง
พ่ึงพิงอิงอาศัยกันมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ความเสี่ยงและภัยคุกคามมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ หากแต่ส่งผลกระทบต่อโลกโดยรวม เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องเผชิญ อาทิ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 
โรคระบาด การก่อการร้าย ภาวะโลกร้อน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในบริบทดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุข
ภาวะของบุคคล ครอบครัวและชุมชนทั้ งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ดังนั้นการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทยโดยเฉพาะก าลังคนด้านการสาธารณสุขให้เท่า
ทันกับสภาพปัญหาและความเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วน  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึ้น ดังนั้นวิถีชีวิตพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไป
จากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองจะเกิดประเด็นท้าทายชุดใหม่ ครอบคลุมทั้งในมิติพลังงาน การคมนาคม การศึกษา 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ จากกระแสดังกล่าวท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมในด้านการด ารงอยู่ การด าเนินธุรกิจ การท างาน และการเรียนรู้ การด ารงชีวิตให้อยู่รอด
ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นการได้มาซึ่งความรู้นั้นไม่เพียงพอ สิ่งที่ส าคัญควบคู่กันไปก็คือการสร้างความหมายและนัย
ในองค์ความรู้นั้น การท าธุรกิจในศตวรรษที่ 21 จึงเริ่มจากการคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่า ผ่านนวัตกรรมใน
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต และนวัตกรรมเชิงธุรกิจเป็นส าคัญ ดิจิตอลเทคโนโลยีท าให้เราสามารถ
ท ากิจกรรมหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน การเชื่อมโยงต่อกันเป็นเครือข่ายจะมีมากขึ้น ดังนั้น จะท างานกันบน
แพลทฟอร์มในระบบเปิดมากขึ้น ในลักษณะงานที่ต้องมีการประสานและร่วมมือกันมากข้ึน และมีลักษณะของการ
แชร์หรือแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันมากขึ้น การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนรู้มา ต้องปรับตัว
ให้ทันตลอดเวลา ต้องเรียนรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์จากมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมและจะเรียนรู้อย่างไร
ให้มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560) 
 นอกจากนี้ การบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับความท้าทายทางสังคมจากจ านวนผู้สูงวัยที่เพ่ิมขึ้นเป็นสิ่ง
ส าคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ประสบปัญหาสุขภาพ โรคท่ีเป็นกันมาก คือ ปวดหลัง ปวดเอว ไขข้ออักเสบ 
ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ โรคหัวใจ จึงเป็นประเด็นที่น่าห่วงใย ท าอย่างไรจึงจะท าให้ประชากรที่มีอายุยืน
ยาวขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นภาระของบุตรหลาน ช่วยเหลือตนเองได้ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ จึงมี
ความส าคัญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เช่น การออกก าลัง
กาย การกินอยู่ การตรวจสุขภาพ ควรมีมาตรการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  หรือลดโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยให้
น้อยที่สุด  
 การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาท าให้รูปแบบของภาระโรคเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อไปเป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และยังมีปัญหาสุขภาพจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ รวมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
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สิ่งแวดล้อมสูงขึ้น การจัดการก าลังคนด้านสุขภาพยังไม่สามารถตอบสนองต่อการสร้างประสิทธิภาพระบบบริการ
สุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสารและการวิจัยด้านสุขภาพยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและงานวิจัยที่มีได้อย่าง
เพียงพอ ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนยังไม่เพียงพอในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆด้านสุขภาพ 
)กระทรวงสาธารณสุข, 2559( ดังนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อมในการผลิต จัดหาบุคลากรวิชาชีพที่เชี่ยวชาญใน
สาขาการสาธารณสุขชุมชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 มีจุดมุ่งหมาย
ยกระดับมาตรฐานการท างานและการผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นวิชาชีพตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรค
เบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

จากสถานการณ ์ข ้า งต ้น  กอปรก ับการเปลี ่ยนแปลงนโยบายในการพ ัฒ นาก าล ังคน 
ด้านสาธารณสุข  โดยเฉพาะก าลังคนในการดูแลสุขภาพของประชาชนในสถานบริการระดับปฐมภูมิและระบบ
สุขภาพชุมชน จึงส่งผลให้เกิดความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการสาธารณสุข
และวิชาชีพโดยต้องได้รับการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะจากองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านนวัตกรรม 
สารสนเทศและการสื่อสาร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ  
ภาวะผู้น า กฎหมาย และด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานการ
สาธารณสุขในระบบสุขภาพชุมชนได้อย่างครอบคลุมตามขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับระบบ
สาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต  
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดความหมายของวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  ดังนี้  “วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย 
การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยน า
หลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ แต่ไม่รวมถึงการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จึงหมายความถึงการกระท าการสาธารณสุขต่อบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 1) การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน าและให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพต่อบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน โดยการผสมผสานต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นองค์รวม 2) การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ โดย
การกระท าด้านการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค และลดความ
เสี่ยง การเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน 3) การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้
ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 4) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของภาคใต้ตอนบนที่มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น
การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะในศาสตร์การสาธารณสุขและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ มีความ
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อุตสาหะ ใฝ่รู้ สู้งานและเก่งด้านการปฏิบัติ จึงได้ก าหนดพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้บัณฑิตมีสมรรถนะ
ครอบคลุมในด้านต่างๆได้แก่ 1) มีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นส าคัญ 2( มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม/ผู้ใช้บัณฑิต 3( มีการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 4) มีการเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางเทคโนโลยีิดิจิทัลที่น ามาใช้ในวิชาชีพ/การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 5( มีกระบวนการในการสร้างเสริมทักษะ
ทางชีวิตและสังคม เช่น ความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และ 6( มีการใช้/การพัฒนาทักษะความสามารถระดับสากล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้น ากรอบ
มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ UKPSK (The UK Professional 
Standards Framework) มาใช้ส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
มากกว่าการเรียนแบบท่องจ า  เป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
(Active learning) ผ่านวิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-
Based Learning) การเรียนรู้ เชิงประสบการณ์  (Experiential Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) การเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด (Thinking - Based Learning)  การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) 
และการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ )Discovery Learning( เป็นต้น และมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีหรือระบบ Smart 
Classroom เพ่ือท าให้การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 จากสภาพปัญหาสุขภาพและความเปลี่ยนแปลงตามทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมายและ
สิ่งแวดล้อมของไทยและของโลก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ข อ งก าร พั ฒ น าด้ าน ต่ า ง  ๆ  ใน ภ าค ใต้ แ ล ะภู มิ ภ าค อา เซี ย น แล ะ เป็ น ส ถ าบั น ห นึ่ งที่ มุ่ ง เน้ น แล ะ 
ให้ความส าคัญต่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาหลักสูตร  
ทางด้านการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้การจัดการปัญหาสุขภาพได้อย่าง
มีคุณภาพตามขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพ  

 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชา/ส านักวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย   
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยส านักวิชา/สาขา/หลักสูตรอ่ืน 
  1 ( รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนโดยส านักวิชาศิลปศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
และส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 15 วิชา 

  2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เปิด
สอนโดยส านักวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวน 8 วิชา และเปิดสอนโดยส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จ านวน 2 วิชา และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี จ านวน 4 วิชา 

  3) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข เปิดสอนโดยส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 2 วิชา และเปิดสอนโดยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี จ านวน 1 วชิา 
    4( รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  เปิดสอนโดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต )สาขา
สาธารณสุขชุมชน( 13 รายวิชา และรายวิชาที่เปิดสอนโดยส านักวิชาต่างๆ ซึ่งข้ึนกับความสนใจของนักศึกษา 
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 13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยส านักวิชา / สาขา / หลักสูตรอื่น 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 15 รายวิชา 

GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) 
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 4(4-0-8) 
GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 4(3-2-7) 
GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย 4(2-4-6) 
GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 4(2-4-6) 
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 4(2-4-6) 
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4(2-4-6)* 

                     

    หมายเหตุ *ไม่นับหนว่ยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
 
 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ  
          กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
       ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จ านวน 2 รายวิชา  

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

 

       ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จ านวน   2 รายวิชา  
BIO61-101 หลักชีววิทยา 1  4(4-0-8) 
BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1)0-3-2( 

   

   ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน 2 รายวิชา  
PHY61-102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
PHY61-106 ฟิสิกส์ทั่วไป  4(4-0-8) 

   
     ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 1 รายวิชา 

OCC62-201  ชีวเคมีในงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
        

       กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มคณิตศาสตร์  
      ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จ านวน  2 รายวิชา 

MAT61-001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 0(0-0-4) 
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MAT61-108 คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ 4(4-0-8) 
 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสขุ 
 

     ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 1 รายวิชา 
OCC62-212  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 4(3-3-8) 

 
   

  ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี จ านวน 4 รายวิชา 
ENH62-203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุขพ้ืนฐาน 3(2-3-6) 
ENH62-202 สถิติเบื้องต้นส าหรับสาธารณสุข 2)2-0-4( 
ENH62-311 ชีวสถิติ 2)2-0-4( 
ENH62-312 เศรษฐศาสตร์สุขภาพขั้นแนะน า 2)2-0-4( 

 

   กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  
   ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จ านวน 2 รายวิชา 

OCC62-111  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4(4-0-8) 
OCC62-313  ระบาดวิทยา 4(4-0-8) 

     

              ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  จ านวน 1 รายวิชา   
ENH62-111 อนามัยสิ่งแวดล้อม   4)4-0-8( 
   

 13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ส านักวิชา/สาขาวิชาอื่น 
  เปิดสอนให้ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข จ านวน 2 รายวิชา        

PHP62-215 โภชนาการสาธารณสุข 2(2-0-4) 
เปิดสอนให้ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข จ านวน 6 รายวิชา   
PHP62-111 การสาธารณสุขชุมชน 2(2-0-4) 
PHP62-221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 4(3-3-8) 
PHP62-323 การป้องกันและควบคุมโรค 4(4-0-8) 
PHP62-325 กฎหมายสุขภาพและนิติเวชศาสตร์ 2(2-0-4) 
PHP62-331 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น  1 4(3-3-8) 
PHP62-335 การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
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13.3  การบริหารจัดการ 
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน บริหารงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ท าหน้าที่วางแผน ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและนโยบายของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รั บผิดชอบรายวิชาท าหน้าที่
ประสานงานกับอาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์หลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้และประเมินผลการเรียน รายวิชาในกลุ่ม
พ้ืนฐานสาธารณสุขและวิชาชีพสาธารณสุขจัดการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจัดผู้รับผิดชอบรายวิชา
ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  
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หมวดที ่2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา จุดเด่นของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร  
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต )สาธารณสุขชุมชน( มุ่งผลิตผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ที่
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้ง ความรู้ 
ทักษะ และการปฏิบัติโดยประยุกต์ใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ เพ่ือการประกอบธุรกิจสุขภาพ 
การจัดการสุขภาพชุมชน และการวิจัยด้านสุขภาพ  
 

1.2 จุดเด่นของหลักสูตร 
1.2.1 เป็นหลักสูตรน าร่องที่สร้างนักสาธารณสุขพันธุ์ใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน พ.ศ. 2556 ที่มีความสามารถทั้งในด้านการเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ผู้ประกอบการ
ธุรกิจสุขภาพ และนักวิจัยสุขภาพชุมชนระดับชาติและนานาชาติ 

1.2.2 ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับการท างานระดับสากล 
1.2.3 จัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่หลากหลาย จัดให้

มีการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ครั้ง 
 

 1.3  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1 มีความรอบรู้ ทักษะและการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
   1.3.2 มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ สามารถค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย
และประยุกต์สู่การพัฒนาสุขภาพประชาชน 
   1.3.3 มีทักษะในการจัดการสุขภาพชุมชน การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและการประกอบธุรกิจสุขภาพ 
   1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม ความชื่อสัตย์ ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม 
 
2.  แผนพัฒนา/ปรับปรุง  
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้มี

มาตรฐานตามส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา )สกอ.( ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 
2556 และตามความ
ต้องการตลาดแรงงานและ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยอิงมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
)สกอ.( และตามขอบเขตและมาตรฐาน
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. 2556 

1. การได้รับการรับรองหลักสูตร
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา )สกอ.( 

2. การได้รับความเห็นชอบหลักสูตร
จากสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน 

3. เอกสารพัฒนาหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชี้ 
2. แผนการพัฒนาโครงสร้าง

หลักสูตรในกลุ่มวิชาเฉพาะ 
1. พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มวิชา

เฉพาะโดยอิงตามขอบเขตและ
มาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 

2. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรที่
ป รั บ ป รุ ง ห รื อ พั ฒ น า ใ ห ม่ กั บ
มหาวิทยาลัยอ่ืนที่เปิดสอนในหลักสูตร
เดียวกัน 
 

1. เอกสารพัฒนาหลักสูตร 

3. แผนพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบมาตร 
ฐานอาจารย์มืออาชีพของ 
สหราชอาณาจักร )UKPSF) 
และให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ทักษะปฏิบัติการทางการ
สาธารณ สุ ขชุ ม ชน ตาม
ขอบ เขตและมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1. ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการ
จั ด ก า ร เรี ย น ก ารส อ น ต าม ก รอ บ
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราช
อาณาจักร )UKPSF) 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาสื่อการเรียน
แบบm-Learning 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนสอน
บางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ
ส อ น ภ า ค ป ฏิ บั ติ แ ล ะ 
ประสบการณ์วิชาชีพที่เน้นการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ งบุ ค ล า ก ร  แ ห ล่ ง ฝึ ก กั บ
สถาบันการศึกษา 

5. ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ร ะ บ บ ก า ร เ พ่ิ ม พู น
ประสบการณ์จากสถานบริการและ
ชุ มชนของอาจารย์ ในหลั กสู ต ร ให้
ทันสมัย 

6. ก าหนดสถานบริการและ/หรือชุมชน  
แหล่งฝึกที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ ได้ ได้
มาตรฐานส าหรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มี 
การจั ดการ เรียนการสอนแบ บ   
Active Learning กรอบมาตรฐาน 
อ าจ ารย์ มื อ อ าชี พ ข อ งส ห ราช
อาณาจักร )UKPSF) 
2 . จ าน วน ราย วิ ช าที่ เปิ ด เป็ น  
     m-Learning  
3. จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
3 . ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ผู้ใช้บริการ และบุคลากรแหล่งฝึก
ต่อการปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน 
4. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่เข้า
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น
ประสบการณ์ทางคลินิกและชุมชน 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานทางการ
สาธารณสุขชุมชน 
6.ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนน
ทางการฝึกปฏิบัติการประเมินและ
บ าบัดรักษาโรคเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 
2 จาก 4 
7. มี ส ถ าน บ ริ ก า ร ห รื อ ชุ ม ช น
ให้บริการวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน 
 

4. แผนพัฒนาการส่งเสริมด้าน 1. ส่งเสริมให้บุคลากรมี โอกาสพัฒนา
ศักยภาพตนเองในด้านต่างๆ  

1.  จ านวนครั้งในการไปอบรมพัฒนา
ความรู้  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชี้ 
การวิจัย 2. มีระบบพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาเรื่องการท า

วิจัยและการเผย แพร่ผลงานวิชาการใน
ระดับ TCI กลุ่ม 1/ SCOPUSS/ISI 

3. มีทุนพัฒนาหัวข้อวิจัยระดับส านักวิชา
เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ได้เริ่มต้นงานวิจัย 

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ 

5. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่ วยวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

6.  สนับสนุนให้มีการขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากหน่ วยงานภายในและ
ภายนอก 
 

2. หลักสูตรจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยง 
    แนะน าอาจารย์ใหม่ 

3. จ า น ว น โค ร ง ร่ า ง ง า น วิ จั ย ที่
พัฒนาขึ้นจากการสนับสนุนทุน
ของส านักวิชาและจ านวนบทความ
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 
1/ SCOPUSS/ISI 

4. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษา 
5. มี ห น่ ว ย วิ จั ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

หลักสูตร 
6. จ า น ว น โค ร งก า รที่ ได้ รั บ ทุ น

สนับสนุนการวิจัย 

5. แผนการรับและพัฒ นา
บุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ 

1. รับสมัครอาจารย์ใหม่ตามกรอบภาระ
งานของหลักสูตร 

2. สนับสนุนการศึกษาต่อของ 
    คณาจารย์ 
3. ส่ งเสริมและสนับสนุนการเข้ าร่วม

ประชุ มสั มมนาและฝึ กอบรมของ
อาจารย์ 

4.  สนับสนุนให้อาจารย์ท างาน    บริการ
วิ ช าก าร แ ก่ อ งค์ ก รภ าย ใน  แ ล ะ
ภายนอก 

1. จ านวนอาจารย์ตามกรอบภาระ
งานของหลักสูตร 

2. การเพ่ิมขึ้นของวุฒิการศึกษา
ของคณาจารย์ตามกรอบ ภาระ
งานของหลักสูตร 

3. จ านวนการเข้ าร่วมประชุม  
สั ม ม น าแ ล ะฝึ ก อ บ รม ข อ ง
คณาจารย์ 

4. จ านวนโครงการบริการวิชาการ  
5. เอกสารสรุป ผลการด า เนิ น

โครงการบริการวิชาการของ
หลักสูตร 
 

6. แผนพัฒนาคณาจารย์ใน
หลักสูตรให้มีความเป็นเลิศ
ในวิชาการการสาธารณสุข
ชุมชน และสามารถเป็นผู้น า
วิชาการในระดับภูมิภาคได้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาส
ท าวิจัยระดับต่าง ๆ  

2. สร้างโอกาสให้บุคลากรร่วมงานวิจัยกับ
นักวิจัยระดับนานาชาติ 

1. จ านวนโครงการที่อาจารย์ใน  
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิตได้รับการสนับสนุน 
2. สร้างโอกาสให้บุคลากรร่วมงาน

วิจัยกับนักวิจัยระดับนานาชาติ 
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หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบไตรภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่

น้อยกว่า 12 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า
ด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2560  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มี 
 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 หน่วยกิต )credits)  หมายถึง  หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา  โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค  

เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค
การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชาในระบบไตรภาคมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

)1( รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีเท่ากับ 
1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

)2( รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย 
กิตระบบไตรภาค 

)3( การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีเท่ากับ 1 หน่วย 
กิตระบบไตรภาค 

)4( การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ  ไม่น้อยกว่า 
36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

)5( กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามที่ใช้เวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการตลอดระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องคิดเป็นปริมาณการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 9 หน่วย
กิตประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิดเป็น 1 หน่วยกิตระบบไตรภาคและรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเป็น 8 
หน่วยกิตระบบไตรภาค 
2.   การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา )ภาคปกติ( ระยะเวลาการศึกษา 4 ปีการศึกษา  (12 ภาคการศึกษา(  
ใช้เวลาศึกษาไม่ต่ ากว่า 11 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 ภาคการศึกษาท่ี 3 เดือนมีนาคม – มิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1(  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 2(  ไม่มีความเจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3(  มีคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 1) ทักษะการวางแผน การวางเป้าหมายชีวิต การสรุปประเด็นส าคัญ และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

ส่งผลต่อการเรียนรู้และการศึกษาตามแผน  
 2) ความเข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนก่อนเข้าเรียน  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1( จัดกิจกรรมแนะน าแนวทางการวางแผนการเรียนในมหาวิทยาลัย ทักษะชีวิต และการวางเป้าหมายชีวิต
สร้าง และแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 2( จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา ท าหน้าที่แนะน าและให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรกและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2                    80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3   80 80 80 
ชั้นปีที่ 4    80 80 

รวมจ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปี

การศึกษา 
   80 80 

 
2.5 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณรายรับ  

ประมาณการ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
สัดส่วนอาจารย์ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ:นักศึกษา 1:8 

29 29 29 29 29 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
)2561-2565( 
)ปีละ 53,400 บาทต่อคน( 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
)2558-2560( 
)ปลีะ 42,000 บาทต่อคน( 

15,864,000 16,200,000 15,696,000 15,192,000 16,032,000 

งบประมาณจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย )เงินเดือน( 

12,180,000 12,910,800 13,685,448 14,506,575 15,376,969 

รายได้อ่ืนๆ 106,800 109,200 105,600 102,000 108,000 
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ประมาณการ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
สัดส่วนอาจารย์ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ:นักศึกษา 1:8 

29 29 29 29 29 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
)2561-2565( 
)ปีละ 53,400 บาทต่อคน( 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
)2558-2560( 
)ปลีะ 42,000 บาทต่อคน( 

15,864,000 16,200,000 15,696,000 15,192,000 16,032,000 

งบประมาณจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย )เงินเดือน( 

12,180,000 12,910,800 13,685,448 14,506,575 15,376,969 

รวมกระแสเงินสดเข้า 28,150,800 29,220,000 29,487,048 29,800,575 31,516,969 
 
งบประมาณรายจ่าย 

ประมาณการ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร      
ค่าตอบแทนบุคคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
)เฉพาะส านักงานบริหาร
ของหลักสูตร( 

12,180,000 12,910,800 13,685,448 14,506,575 15,376,969 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน      
ค่าตอบแทนวิทยากร 
อาจารย์พิเศษ 

480,000 552,000 635,000 730,000 800,000 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

250,000 287,000 330,000 380,000 420,000 

ค่าใช้จ่ายภาคสนาม 500,000 575,000 660,000 750,000 780,000 
ค่าวัสดุการศึกษา 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 
ค่าวัสดุส านักงาน 45,000 90,000 135,000 180,000 180,000 
ค่าสาธารณูปโภค 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 
ค่าใช้จ่ายบริหารกลาง 225,000 450,000 675,000 900,000 900,000 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 15,000 18,000 21,600 25,920 25,920 
3. งบลงทุน      
ครุภัณฑ์ส านักงาน - 40,000 40,000 40,000 40,000 
รวมกระแสเงินสดออก 13,875,000 15,282,800 16,722,048 18,232,495 19,242,889 
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 หมายเหตุ   
1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินงานด้วยนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ )มีหน่วยงานสนับสนุนกลางในแต่ละภารกิจ( 
2. ค่า FTES คิดเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข และกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขท่ีหลักสูตรรับผิดชอบ 
* อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรับผิดชอบรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุขและวิชาชีพสาธารณสุขให้หลักสูตร 

วท.บ. )อาชีวอนามัยและความปลอดภัย( และ หลักสูตร วท.บ. )อนามัยสิ่งแวดล้อม)  20 หน่วยกิต จ านวนนักศึกษาตาม
จ านวนช้ันป ี

 
 

   
  2.7 ระบบการศึกษา  
 ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย 
การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 
 
   2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 
 

3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     189   หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    40  หน่วยกิต 
   1) วิชาภาษา                20      หน่วยกิต 
       1.1) วิชาภาษาไทย (4 หน่วยกิต) 
        1.2) วิชาภาษาอังกฤษ (16 หน่วยกิต) 
   2) วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     8 หน่วยกิต 
   3) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     8 หน่วยกิต 
    4) วิชาบูรณาการ      4 หน่วยกิต 
    5) วิชาสารสนเทศ       4* หน่วยกิต 
   หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  141  หน่วยกิต 
   1( กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                        47  หน่วยกิต 
       1.1(  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์  18  หน่วยกิต 
       1.2(  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์    4  หน่วยกิต 
       1.3(  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานสาธารณสุข  25  หน่วยกิต 

   2( กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  94  หน่วยกิต 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     8  หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชา 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)     40  หน่วยกิต 
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    1) กลุ่มวิชาภาษา     20   หน่วยกิต 
วิชาภาษาไทย  4 หน่วยกิต  
GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental Thai  
GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 4)2-4-6( 
 Thai for Contemporary Communication  

 หมายเหตุ  *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
 
 

วิชาภาษาอังกฤษ 16 หน่วยกิต  
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental English  
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills  
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 Academic Listening and Speaking  
GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4( 
 Academic Listening and Writing  

GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           4)4-0-8( 
 English for Academic Communication  
GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
English Presentation in Sciences and Technology 

3)3-0-6( 

GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร 3)3-0-6( 
 English for Media and Communication  

         หมายเหตุ *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
         
  เงื่อนไขการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทย มีดังนี้ 

1. นักศึกษาต้องสอบ GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
GEN 61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ 

 
 เงื่อนไขการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ มีดังนี้  

1. นักศึกษาต้องสอบผ่าน GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้ 

2. นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ไม่น้อยกว่า 530คะแนน 
ห รื อ  IELTS ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  6 ห รื อ แ บ บ ท ด ส อ บ อ่ื น  ๆ  ที่ เที ย บ เท่ า ดั ง แ ส ด ง ใน ต า ร า ง  
)ภาคผนวก ฉ( ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปทั้งสามรายวิชาดังนี้   
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   1) GEN61-121 ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ห รื อ  GEN61-121E English 
Communication Skills 
   2) GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ หรือ GEN61-122E Academic Listening 
and Speaking 
   3) GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ หรือ GEN61-123E Academic Reading 
and Writing 
   โดยให้เลือกเรียนรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษทดแทนรายวิชาที่ยกเว้น เพ่ือให้มีจ านวนหน่วยกิต  
ครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
 3. นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหว่าง 513 - 529 
คะแนนหรือ IELTS เท่ากับ 5.5 หรือแบบทดสอบอ่ืนๆที่เทียบเท่าดังแสดงในตาราง )ภาคผนวก จ( 
ให้สามารถยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้นได้สองรายวิชา  โดยสามารถเลือกเรียนได้ 
หนึ่งรายวิชาจากสามรายวิชาข้างต้นและให้เลือกเรียนรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษทดแทนรายวิชาที่ยกเว้น 
เพ่ือให้มีจ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
 4. นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหว่าง 
508-510 คะแนน หรือ IELTS เท่ากับ 5 หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ให้สามารถยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชา
ดังกล่าวข้างต้นได้หนึ่งรายวิชา โดยสามารถเลือกเรียนได้สองรายวิชาจากสามรายวิชาข้างต้นและให้เลือก
เรียนรายวิชากลุ่มภาษาอังกฤษทดแทนรายวิชาที่ยกเว้น เพ่ือให้มีจ านวนหน่วยกิตครบตามที่ ก าหนดใน
หลักสูตร 
 5. นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตรที่มีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหว่าง 
437-507 คะแนน หรือ IELTS ระหว่าง 4-4.5 หรือแบบทดสอบอ่ืนๆที่เทียบเท่าดังแสดงในตาราง 
)ภาคผนวก ฉ(นักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปทั้งสามรายวิ ชาโดยนักศึกษาไทย 
ต้องสอบผ่าน GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ตามหลักการในข้อ 1   

 

   2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 8 หน่วยกิต 
GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 4)3-2-7( 
 Thai Civilization and Global Citizen  
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 4)3-2-7( 
 Philosophy, Ethics and Critical Thinking       

   3) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน  8 หน่วยกิต 
GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย 4)2-4-6( 
 Knowledge Inquiry and Research Methods  
GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 4)2-4-6( 
 Environmental Conservation and Global Warming  

 

   4) วิชาบูรณาการ จ านวน  4 หน่วยกิต 
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 4)2-4-6( 
 Innovation and Entrepreneurship  

   



19 
 

    5) วิชาสารสนเทศ จ านวน 4 หน่วยกิต 
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4)2-4-6(* 
 Information Technology in Digital Era   

  หมายเหตุ  *นักศึกษาทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนดจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัล เป็น S ในภาคการศึกษาที่สอบ สว่นนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะตอ้งเข้าเรียนเสริมและ
สอบ Placement Test จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวชิา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเป็น S ทั้งนี้ให้ระบุ
รายวิชานี้ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา  )Transcript) และโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 
   
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) 141 หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 47 หน่วยกิต 
     1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    18 หน่วยกิต 
BIO61-101 หลักชีววิทยา 1  4)4-0-8( 
 Principles of Biology I  
BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1)0-3-2( 
 Principles of Biology Laboratory 1  
CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1)0-3-2( 
 Basic Chemistry Laboratory  
CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 4)4-0-8( 
 Fundamental Chemistry  
PHY61-106 ฟิสิกส์ทั่วไป 4)4-0-8( 
 General Physics  
PHY61-102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory 1  
OCC62-201 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข  3(3-0-6) 
 Biochemistry in public health  
 

     1.2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์       4 หน่วยกิต 
MAT61-001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

Basic Mathematics 
0)0-0-4( 

MAT61-108 คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ 
Mathematics for Public Health Sciences 

4)4-0-8( 

 

               1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข            25 หน่วยกิต 
PHP62-111 การสาธารณสุขชุมชน 2)2-0-4( 
 Introduction to Community Public Health  
OCC62-212 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยามนุษย์ 4)3-3-8( 
 Human Anatomy and Physiology  
ENH62-203 จุลชวีวิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุขพ้ืนฐาน 

Microbiology and Parasitology in Public Health 
3)2-3-6( 
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PHP62-212 ประชากรกับการสาธารณสุข 2)2-0-4( 
 Population and Public Health  
PHP62-213 พยาธิสรรีวิทยา 4)4-0-8( 
 Pathophysiology  
PHP62-214 โภชนาการสุขภาพชุมชน 4)3-3-8( 
 Community Health Nutrition  
ENH62-202 สถิติเบื้องต้นส าหรับสาธารณสุข 2(2-0-4) 
 Fundamental Statistics for Public Health  
ENH62-311 ชีวสถิติ  2)2-0-4( 
 Biostatistics  
ENH62-312 เศรษฐศาสตร์สุขภาพขั้นแนะน า 2)2-0-4( 
 Introduction to Health Economic  
 

     2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข        94 หน่วยกิต 
ENH62-111 อนามัยสิ่งแวดล้อม 4)4-0-8( 
 Environmental Health   
OCC62-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4)4-0-8( 
 Occupational Health and Safety  
PHP62-221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

Health Education and Bahavioral Science 
4(3-3-8( 

PHP62-222 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
Public Health Emergency Management 

2(2-0-4) 

OCC62-313 ระบาดวิทยา 4)4-0-8( 
 Epidemiology  
PHP62-323 การป้องกันและควบคุมโรค 

Disease Prevention and Control  
4)4-0-8( 

 PHP62-324 การบริหารงานสาธารณสุขชุมชน 
Community Public Health Administration  

4)4-0-8( 

PHP62-325 กฎหมายสุขภาพและนิติเวชศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Health Law and Forensic Medicine  

 PHP62-326 
 

การจัดการระบบสุขภาพเพ่ือการพัฒนานโยบาย  
Health System Management for Policy Development  

2)2-0-4( 
 

PHP62-327 การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 
Health Information Management 

2(1-3-4) 
 

PHP62-328 จิตวิทยาในการท างานสาธารณสุข 
Work Psychology in Public Health  

2(1-3-4) 
 

PHP62-329 เภสัชสาธารณสุข  
Pharmacy in Public Health  

4)4-0-8( 
 

 PHP62-330 การประเมินผลกระทบสุขภาพ 3)2-3-6( 
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Health Impact Assessment  
 PHP62-331 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น  1  4)3-3-8( 
 Health Assessment and Fundamental Theraphy I  
 PHP62-332 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 2 

Health Assessment and Fundamental Therapy II 
4)3-3-8( 
 

 PHP62-333 ปฎิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 4(0-12-6) 
 Professional Skills in Health Assessment and 

Fundamental Therapy I 
 

 PHP62-334 ปฎิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 2 4(0-12-6) 
 Professional Skills in Health Assessment and  

Fundamental Therapy II 
 

 PHP62-435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข 
Research Methodology in Public Health 

3(2-3-6) 

 PHP62-436 การบ่มเพาะธุรกิจสุขภาพ  
Health Business Incubation 

2(1-3-4) 

 PHP62-437 สัมมนาทางการสาธารณสุขชุมชน 
Seminar in Community Public Health 

2)1-3-4( 
 

 PHP62-438 
 

กฎหมายวิชาชพีการสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
Professional Law of Community Public Health and Related Law 

2)2-0-4( 
 

 PHP62-439 โครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชน 
Community Public Health Project 

3)0-6-3( 
 

PHP62- 440 การจัดการสังคมผู้สูงอายุ 
Aging Society Management 

2)2-0-4( 

 PHP62-441 กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน   
Community Health Development Process 

4)1-9-7( 

 PHP62-442 การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว 
Family Health Promotion 

2(1-3-4) 

 PHP62-443 
 

การบริหารจัดการสุขภาพภาคประชาชน 
Primary Health Care Administration and Management 

2)1-3-4( 
 

 PHP62-444 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
Community Environmental Management 

2)1-3-4( 
 

PHP62-391 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1 
Professional Skills in Community Public Health I 

4)0-12-0( 
 

PHP62-492 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2 
Professional Skills in Community Public Health II 

9)0-40-0( 
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3)  หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)     8 หน่วยกิต 
     ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระดับปริญญาตรี  

โดยไม่ขัดต่อเงื่อนไขของรายวิชา หรือกลุ่มของรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยหลักสูตรต่าง ๆ ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์หรือกลุ่ม/รายวิชาเลือกเสรีที่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขชุมชน( เปิด
สอน จ านวน 13 รายวิชา ดังนี้ 

 
PHP62-251 การแพทย์ทางเลือก 

Alternative Medicine 
2)1-3-4( 
 

PHP62-252 
 

การสื่อสารสาธารณสุขไทย-อาเซียน 
Thai and ASEAN Public Health Communication 

2)2-0-4( 
 

PHP62-253 เพศวิถี 
Sexuality 

2)2-0-4( 
 

PHP62-254 ระบบสาธารณสุขไทย-อาเซียนเปรียบเทียบ 
Comparative Thai and ASEAN Health System  

2)2-0-4( 
 

PHP62-355 การสื่อสารภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 
English Communication in Public Health 

2)1-3-4( 

PHP62-356 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 
Home Health Care 

2)1-3-4( 

PHP62-357 การสาธารณสุขพหุลักษณ์ 
Pluralism in Public Health 

2)1-3-4( 
 

PHP62-458 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ 
Personality Development for Health Personnel 

2)2-0-4( 
 

PHP62-459 การตลาดเชิงสังคมในงานสาธารณสุข 
Social Marketing for Health 

2)2-0-4( 
 

PHP62-460 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research 

2(2-0-4) 

PHP62-461 
 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
Health Tourism 

2(2-0-4) 

PHP62-462 
 

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบทางสาธารณสุข 
Systematic Review in Public Health Intervention 

2)1-3-4( 
 

PHP62-463 
 

วิจัยเชิงพ้ืนที่ในการแก้ปัญหาสาธารณสุข 
Area Based Collaborative Research for Public Health 
Solution 

2)1-3-4( 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
รหัสวิชาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต )สาขาสาธารณสุขชุมชน( ประกอบด้วยตัวอักษรสามตัว 

และวางไว้หน้าชื่อรายวิชา 
 ตัวอักษรสามตัวเป็นรหัสสาขา  ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
 

1) ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรที่ปรากฏในเล่มหลักสูตร 
  

 BIO หมายถึง Biology 
 CHM  หมายถึง Chemistry 
 ENH  หมายถึง Environmental Health 
 GEN  หมายถึง General Education (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
 MAT  หมายถึง Mathematics 
 OCC  หมายถึง Occupational Health and Safety 
 PHP  หมายถึง Public Health Professional 
 PHY  หมายถึง Physics 
 โดยตัวเลข 62 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร 
  
 2) ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 

หลักท่ี 1 หมายถึง  ชั้นปี 
หลักท่ี 2 หมายถึง  ล าดับกลุ่มวิชาในสาขา 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข 
2,3,4 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 
5,6 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
หลักท่ี 3 หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่ม 
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แผนการศึกษา  
ป ี ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 3 

 
 
 
 
 

1 

GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4(2-4-6)* GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 

GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 4(2-4-6) GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 

GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)* CHM61-106 เคมีพื้นฐาน 4(4-0-8) GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบ
วิพากษ ์

4(3-2-7) 

MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 0(0-0-4) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลก
ร้อน 

4(2-4-6) 

GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)  BIO61-101 หลักชีววิทยา1 4(4-0-8) ENH62-111 อนามัยสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 

MAT61-108 คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุขศาสตร ์ 4(4-0-8) BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา1 1(0-3-2)    

GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) OCC62-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4(4-0-8)    

GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย 4(2-4-6)       

PHP62-111 การสาธารณสุขชุมชน 2(2-0-4)       

 รวม 16  หน่วยกิต รวม 20  หน่วยกติ  รวม   18  หน่วยกิต 

 
 
 
 

2 

GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 4(4-0-8) GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3(3-0-6) GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

PHY61-106 ฟิสิกส์ท่ัวไป 4(4-0-8) ENH62-203 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข
พื้นฐาน 

3(2-3-6) OCC62-201 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 

PHP62-212 ประชากรกับการสาธารณสุข 2(2-0-4) OCC62-212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 4(3-3-8) PHP62-213 พยาธิสรีรวิทยา 4(4-0-8) 
PHP62-221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 4(3-3-8) PHP62-214 โภชนาการสุขภาพชุมชน 4(3-3-8) PHP62-222 การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง 

 สาธารณสุข 
2(2-0-4) 

PHY61-102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) xxx-xxx เลือกเสร ี 2(x-x-x) ENH62-202 สถิติเบ้ืองต้นส าหรับสาธารณสุข 2(2-0-4) 
xxx-xxx เลือกเสร ี 2(x-x-x)    xxx-xxx เลือกเสร ี 2(x-x-x) 
         

 รวม  17 หน่วยกิต รวม  16 หน่วยกิต  รวม  16 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

3 

PHP62- 323 การป้องกันและควบคุมโรค 4(4-0-8) OCC62- 313 ระบาดวิทยา 4(4-0-8) PHP62- 332  การตรวจประเมินและบ าบัดโรค 
 เบ้ืองต้น 2 

4(3-3-8) 

PHP62- 324 การบริหารงานสาธารณสุขชุมชน 4(4-0-8) ENH62- 312 เศรษฐศาสตร์สุขภาพข้ันแนะน า 2(2-0-4) PHP62- 333  ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรค   
 เบ้ืองต้น 1 

4(0-12-6) 

PHP62- 325 กฎหมายสุขภาพและนิติเวชศาสตร์ 2(2-0-4) PHP62- 329 เภสัชสาธารณสุข  4(4-0-8) PHP62- 334  ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรค 
 เบ้ืองต้น 2 

4(0-12-6) 

PHP62- 326 การจัดการระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนา
นโยบาย 

2(2-0-4) PHP62- 330 การประเมินผลกระทบสุขภาพ 3(2-3-6) PHP62-391 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน1 

4(0-12-0) 

PHP62- 327 การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2)1-3-4( PHP62- 331 การตรวจประเมินและบ าบัดโรค 
เบ้ืองต้น 1  

4(3-3-8)    

PHP62- 328 จิตวิทยาในการท างานสาธารณสุข 2(1-3-4)**       

ENH62- 311 ชีวสถิติ 2(2-0-4)       

 รวม  18 หน่วยกิต รวม  17 หน่วยกิต  รวม  16 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

4 

PHP62- 435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข 3(2-3-6) PHP62- 441 กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน 4(1-9-7) PHP62- 492 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน2 

9(0-40-0) 

PHP62- 436 การบ่มเพาะธุรกิจสุขภาพ 2)1-3-4( PHP62- 442 การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว 2(1-3-4)    

PHP62- 437 สัมมนาทางการสาธารณสุขชุมชน 2(1-3-4)*** PHP62- 443 การบริหารจัดการสุขภาพภาค
ประชาชน 

2(1-3-4)    

PHP62- 438 กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2(2-0-4) PHP62- 444 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 2(1-3-4)    

PHP62- 439 
PHP62- 440 

โครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชน 
การจัดการสังคมผู้สูงอาย ุ

3(0-6-3) 
2)2-0-4(*** 

      

xxx- xxx  เลือกเสร ี 2(x-x-x)       

         

 รวม  16 หน่วยกิต รวม  10 หน่วยกิต  รวม  9 หน่วยกิต 

รวมทั้งสิ้น  189  หน่วยกติ 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  ก. หมวดศึกษาทั่วไป 40  หน่วยกิต 
GEN61-001  ภาษาไทยพื้นฐาน                                                                      2(2-0-4)* 
      Fundamental Thai 
 รายวิชานี้เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย 3 ด้าน ได้แก่ หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย 
และการใช้ภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู่ สระ การผัน
วรรณยุกต์ พยางค์ ชนิดของค า การสร้างค า และประโยคชนิดต่าง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ความรู้
เบื้องต้นทางวรรณคดี ความเข้าใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษา และการตีความ ส่วนการใช้ภาษาไทยครอบคลุม
เนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความส าคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบายความ การฟังอย่างมี
วิจารณญาณ การพูดอย่างมีศิลปะ การใช้ส านวนไทย และค าราชาศัพท์     
 This course is a fundamental Thai test required to take a test on 3 categories of 
Fundamental Thai include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar covers 
natural language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, genre of words, 
word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic knowledge of literatures, the 
understanding of pre - university education literatures and interpretation; Thai usage covers orders of 
language, comprehension, recapitulation, explanation, judgmental listening, oratory, Thai idiom 
usage and Ra-cha-sap.          
  
  หมายเหต ุ *วิชานี้ไม่นับหนว่ยกิต และนักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน ในชว่งก่อนเริ่มเรียนภาค
การศึกษาที ่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN61-001 ภาษาไทย
พื้นฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ )S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัยได้   
 
GEN61-002  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                     2(2-0-4)* 
 Fundamental English 
  รายวิชานี้เป็นการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  
มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์ และรูปแบบภาษาเบื้องต้นที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวันและ
ภาษาท่ีใช้ในห้องเรียน ซึ่งหากนักศึกษาสอบรายวิชานี้ไม่ผ่าน ต้องเข้ารับการเรียนเสริมและสอบใหม่จนกว่าจะ
ได้รับระดับคะแนนผ่าน 
  This course is a fundamental English test required for all undergraduate 
students entering the university. It focuses on introductory English grammars, vocabularies and 
basic language patterns needed for everyday life and classroom settings.  If students fail the 
test, they are required to take the course and retake the test until they receive the satisfactory 
)passing( grade.   
 หมายเหตุ *วิชานี้ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทกุคนต้องสอบ GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ในช่วงก่อนเร่ิมเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา 
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จนกวา่จะผ่านเกณฑ์ )S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปได้   
 
GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย     4(2-4-6) 
 Thai for Contemporary Communication 
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วิชาบังคับก่อน: GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
Prerequisite:  GEN61-001 Fundamental Thai  
 การเข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสาร 
สามารถพัฒนาทักษะการจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จากเรื่อง
ที่ฟังและอ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่าต่อเรื่องที่อ่านและฟัง
ได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะการน าเสนอความคิด
ผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นส าคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิดชัดเจนและเป็นระบบ 
การน าข้อมูลทางสังคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ใหญ่ขึ้นการพูดและการเขียนเพ่ือน าเสนอความรู้
ทางวิชาการท่ีเป็นระบบและน่าเชื่อถือ 
 Understanding and developing the Thai language skills both in receiving and 
delivering message--able to use the skills to understand the main idea from the texts read and 
listened, critically analysing the relationships between secondary issues from the texts to arrive 
at deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the texts read and 
listened with reasons and corresponding social norms; able to develop the opinion giving skills 
through speaking and writing with the support of significant issues and supporting details to 
highlight clear and systematic thinking; the use of social information to create knowledge or 
expanded thought; speaking and writing to present a systematic and convincing academic 
knowledge. 
 
GEN61-121   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ      2(2-0-4) 
 English Communication Skills 
วิชาบังคับก่อน:  GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
Prerequisite:   GEN61-002 Fundamental English 
 รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการรับรู้ )การฟังและการอ่าน( และทักษะการใช้ภาษา 
)การพูดและการเขียน( ด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาด้านค าศัพท์ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การฝึกเป็ นผู้ เริ่มบทสนทนาและสื่ อสารอย่ างต่อเนื่ องได้ เป็ นธรรมชาติด้ วย กลยุทธ์ทางการสื่ อสาร 
ที่หลากหลาย การฝึกการสลับกันพูดและควบคุมความไหลลื่นของบทสนทนาด้วยการเสริมข้อมูล การฝึกทักษะการ
เขียนย่อหน้าสั้น ๆ หรือเรียงความแบบง่าย 
  This course aims at developing students' receptive skills )listening and reading( 
and productive skills ) speaking and writing(  through integrated methods.  It also develops 
vocabulary, and encourages independent learning. Additionally, students will learn to start and 
continue a conversation naturally, using a number of communication strategies such as asking 
follow-up questions and giving extended answers.  They will also learn about turn taking and 
how to control the flow of a conversation by adding information.  Finally, writing skills will be 
practiced with a short paragraph and simple essay. 
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GEN61-122  การฟังและการพูดเชิงวิชาการ              2(2-0-4) 
 Academic Listening and Speaking  
วิชาบังคับก่อน:  GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
Prerequisite:   GEN61-002 Fundamental English  
  รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและในระดับที่เป็นทางการ 
การฝึกการฟังและการออกเสียงผ่านบทสนทนา ข้อความ รายงานและประกาศต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการพูดเชิง
วิชาการผ่านการอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอด้วยวาจาและการรายงาน 
  This course focuses on the practice of English skills at everyday use and at 
formal level.  It concentrates on listening and pronunciation through the use of dialogues, 
passages, reports and announcements. It also aims to develop academic speaking skills through 
various group discussion, oral presentations and reports. 
 

GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ               2(2-0-4) 
 Academic Reading and Writing  
วิชาบังคับก่อน:   GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
Prerequisite:    GEN61-002 Fundamental English  
 รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนและการอ่านด้วยการฝึกฝนจาก
เอกสารและกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ การส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิพากษ์ การสรุปประเด็นส าคัญ การฝึกเขียน
เอกสารทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ  การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกการอ้างอิง
ที่เหมาะสมตลอดกระบวนการของการเขียน  
  This course is primarily intended to develop the reading and writing 
competence of the students through a wide variety of academic materials and activities. 
Specifically, it enhances students' critical reading in academic articles, ability to summarize main 
ideas from the texts, write different forms of academic reports, compose effective paragraph 
and essay, and properly use citations and references throughout the writing process. 
 
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ    4(4-0-8) 
 English for Academic Communication  
วิชาบังคับก่อน:   (1)GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 
 (2)GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ และ 
 (3)GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  
Prerequisite:    (1)GEN61-121 English Communication Skills and 
 (2)GEN61-122 Academic Listening and Speaking and 
 (3)GEN61-123 Academic Listening and Writing 
 รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารทางวิชาการและ
วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนกลยุทธ์และทักษะที่จ าเป็นในการสื่อสารทางวิชาการ  
มีการแนะน ามารยาทที่เหมาะสมต่าง ๆ 
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  This course aims at developing the English language knowledge and skills for 
effective academic and professional communication.  It provides the students with various 
communication strategies and skills necessary for academic correspondence. It also introduces 
students to proper etiquette towards technical communication.  
 
GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           3(3-0-6) 
 English Presentation in Sciences and Technology   
วิชาบังคับก่อน:  1. GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 
   2. GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ และ 
   3. GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ   
Prerequisite:   1. GEN61-121 English Communication Skills and 
   2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking and 
  3. GEN61-123 Academic Listening and Writing 
  รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้าน ได้แก่การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน โดยเน้นการฝึกใช้ภาษารูปแบบต่าง ๆ โครงสร้าง และค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการน าเสนองานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อมทักษะต่างๆที่จ าเป็นส าหรับการน าเสนองานที่มีประสิทธิภาพ 
  This course aims at developing the four essential English skills:  listening, 
speaking, reading and writing while focusing on essential expressions, structures and English 
vocabulary specific to the scientific presentation.  It also equips students with the necessary 
skills for effective presentation. 
 
GEN61-129  ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร                3(3-0-6) 
 English for Media and Communication 
วิชาบังคับก่อน:   (1)GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 
 (2)GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ และ 
 (3)GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ   
Prerequisite:    (1)GEN61-121 English Communication Skills and 
 (2)GEN61-122 Academic Listening and Speaking and 
 (3)GEN61-123 Academic Listening and Writing 
 รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมทางไกล การสัมภาษณ์ การรายงานข่าว การท าโฆษณา การเขียนบทวิทยุ
และโทรทัศน์ เทคนิคการอัดเสียง เทเลพรอมพ์เตอร์ และพอดแคสต์ เสริมสร้างความมั่นใจในทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
  This course is designed to develop English communication skills of speaking 
and writing, through the use of a variety of artistic or communicative media. These include 
teleconferencing, conducting interviews, creating simple news stories, making interesting 
advertisements, script writing for radio and television, techniques for voice recording, use of 
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teleprompter and podcasting. It also enhances students’ confidence in English communicative 
skills. 
 
GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก               4(3-2-7)  
 Thai Civilization and Global Citizen 
 รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม 
รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะ
การเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  โดย
อธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก 
 This course studies concepts and processes of Thai civilization, covering 
dimensions of politics, economy, society, and culture from the past to the present.  Topics 
reflect the origins of social identity within Thai civilization and concepts of global citizen 
development. The course focuses on global values such as Human Rights, Human Dignity, and 
Human Equality, including respect for individual differences, social diversity, principles of good 
governance and peaceful coexistence. Students examine connections between Thai civilization 
and its role in the development of a global citizen. 
 
GEN61-142  ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์    4(3-2-7) 
 Philosophy, Ethics, and Critical Thinking 
 รายวิชานี้ศึกษาปัญหาพ้ืนฐานและปัญหาทั่วไปของสังคมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ด ารงอยู่ 
ความรู้ ค่านิยม เหตุผล จิตใจและภาษาเพ่ือให้เข้าใจความส าคัญของปรัชญาต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในส่วน
ของจริยศาสตร์จะมุ่งเน้นศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรมที่ให้ความส าคัญกับการรับรอง
ความถูกและความผิดของการกระท า และการศึกษากรอบความคิดของจริยศาสตร์เชิงปทัสถาน รวมทั้งการศึกษา
ห ลั ก ก า รแ ล ะก ร ะบ วน ก า รวิ เค ร า ะห์ จ า ก ค ว าม จ ริ ง เชิ ง วั ต ถุ วิ สั ย เ พ่ื อ น า ไป สู่ ก า ร ใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ 
ในการตัดสินใจทั้งนี้ โดยยึดหลักเหตุผล และการวิเคราะห์โดยปราศจากอคติหรือการประเมินความจริง  
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 This course examines the fundamental cognitive and philosophical problems 
related to human society, including existence, knowledge, values, reason, mind, and language. 
Students gain a more in-depth understanding of the importance of philosophy in human life. 
Students learn the importance of moral philosophy and the conceptual framework of ethics. 
Principles and processes of objective truth and reason-based decision making, bias-free analysis, 
and evidence-based evaluation complete the course's overview. 
 
GEN61-151  การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย      4(2-4-6) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods 
 รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การค้นคว้า ทั้งความรู้จากการฟัง การอ่าน การถกเถียง การสังเกตการณ์ การคิดและการวิจัย  ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการ
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แสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ ยึดหลักความสมเหตุสมผล ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือให้นักศึกษามีศักยภาพในการค้นคว้าเชิงวิชาการ มีความสามารถในการตั้งโจทย์
การวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินค่าด้วยหลักสถิติเบื้องต้น ความสามารถในการเขียน
รายงานเชิงวิชาการท่ีแสดงผลการค้นพบอย่างเป็นระบบและมีการอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง 
 This course examines the concepts and processes of knowledge-inquiry. 
Students develop the ability of knowledge inquiry by listening, reading, debating, observing, 
thinking and conducting research studies through evidence-based investigations, systematic 
analysis, and principles of reasoning. Research methodology is actively used during the course 
to develop skills required for academic research. Skills covered include research questioning, 
data gathering, data analysis by using basic statistics, and the creation of an adequately 
referenced report. 
 
GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน    4(2-4-6) 
 Environmental Conservation and Global Warming 
 รายวิชานี้ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความส าคัญในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้มีความยั่งยืน และเพ่ือให้สิ่งมีชี วิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 
อย่างมีคุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงการใช้พลังงาน 
การใช้น้ า การจัดการของเสียและการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาสาเหตุและ
ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ 
ในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน 
 This course provides a conceptual framework, principles, processes and 
rationales for sustainable environmental conservation and quality living. Students study 
activities for environmental protection through the use of environmentally friendly processes in 
energy and water consumption, waste management, and transportation management. Topics 
include the examination of global warming's causes and effects and the roles of international 
organizations and politics in solving global warming problems.  
 
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ      4(2-4-6) 
 Innovation and Entrepreneurship 
 รายวิชานี้ ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะน าสินค้าใหม่  
และการด าเนินธุรกิจใหม่ที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินค้าใหม่หรือกระบวนการผลิตแบบใหม่มาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ให้ส าเร็จ 
หรือการช่วยให้ธุรกิจที่มีอยู่สามารถเติบโตและขยายตัวได้ ด้วยการใช้ความรู้ทางการจัดการตลาด การเงิน การ
ปฏิบัติการ และห่วงโซ่อุปทาน ที่เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานให้ส าเร็จ 
 This course enables the students to launch a business startup for innovative 
products and services. The main aim is to develop the essential knowledge, skills, and 
understanding of creative ideas for new products and processes to succeed in a business 
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venture. Necessary business management, marketing, financial, operation and supply chain 
techniques that ensure business growth form the core of discussion and review materials. 
 
GEN61-171  เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล     4(2-4-6)* 
 Information Technology in Digital Era   
 รายวิชานี้ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล อาทิ ในด้าน
ก ารแ พ ท ย์  ด้ าน ก ารศึ ก ษ า  ด้ า น ก า ร เก ษ ต ร  ด้ าน อุ ต ส าห ก ร รม  ด้ าน บั น เทิ ง  ด้ า น ก า รท ห า ร  
ด้านการเงิน รวมถึงความเป็นอยู่ในอนาคต  รูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาทดแทนหรือช่วยในการท างานของ
มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการเงิน 
เงินตราดิจิทัล หุ่ นยนต์  วัสดุศาสตร์  การพิมพ์ 3 มิติ  เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีความจริงเสมือน  
ความจริงเสริม เทคโนโลยีหุ่ นยนต์  รวมถึงเทคนิคการวิ เคราะห์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่  
ซึ่งเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้จะท าให้โลกในอนาคตเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง 
 This course deals with the advancement and future trends of information 
technology, including the roles of information technology in the digital era such as medicine, 
education, agriculture, industry, entertainment, military, finance and lifestyles in the future. It 
incorporates study of direct and disruptive impact of information technology in the workplace 
along its avenues of artificial intelligence and Internet application in fields such as robotics, 
Fintech, 3 D printing, biotechnology, virtual reality, augmented reality, and big data processing 
and analysis.  
 
 *หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัล เป็น S ในภาคการศึกษาที่สอบ ส่วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเข้าเรียนเสริมและ
สอบ Placement Test จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เป็น S ทั้งนี้ให้
ระบุรายวิชานี้ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา )Transcript) และโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education)              141          หน่วยกิต 
 1.)  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ   47 หน่วยกิต 
  1.1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    18        หน่วยกิต 
BIO61-101 หลักชีววิทยา 1  

Principles of Biology I 
              4(4-0-8) 

การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าหลักการและวิธีการทางชีววิทยา  
ซึ่งเน้นหนักในแง่มุมที่ เกี่ยวของชีวิตมนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจ โดยตรง หัวข้อต่างๆ ดังกล่าวรวมไปถึง  
การท างานของเซลล์และเคมีเพ่ือการด ารงชีวิต พลังงานของชีวิต หลักพันธุศาสตร์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และประเด็นส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพันธุกรรม ยารักษาโรค และ
ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

This course is intended to introduce the principles and methods of biology with 
a focus on aspects directly relevant to human life, society and the economy. Topics include the 
chemical and cellular basis of life, energy of life, principle of genetics, evolution, diversity and 
interaction between life and environment, and areas of topical importance including genetic 
technology, medicine and environmental awareness. 
 

BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  
Principles of Biology I Laboratory 

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 หรือ เรียนควบคู่กับ BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 
Pre-requisite: BIO61-101 Principles of Biology I or co-requisite with BIO61-101 Principles of 

Biology I 
การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าวิธีการทดลองทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

ทางชีววิทยา เพื่อเสริมและประกอบความรู้ส าหรับวิชาหลักชีววิทยา 1 
This course is intended to introduce the laboratory methods in biology to 

complement the lectures taught in the Principles of Biology I course.   
 

 

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
Basic Chemistry Laboratory 

                     1(0-3-2) 

รายวิชานี้เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการผ่านการฝึกเทคนิคการทดลองต่างๆ 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล จัดการข้อมูล ความคิด ทดลองและเรียนรู้เป็น
รายบุคคล 

In this course laboratory skills will be developed through gaining experience in 
various laboratory techniques.  Students will also learn to collect, analyse and organise 
information and ideas, and work and learn independently. 
 

CHM61-106 เคมีพื้นฐาน 
Fundamental Chemistry 

                           4(4-0-8) 

รายวิชานี้เป็นการศึกษาว่าเคมีสามารถจัดการปัญหาเรื่องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
อย่ างไร ซึ่ งจะรวมถึ งการศึกษาพ้ืนฐานของเคมี  ประกอบด้วยหั วข้อ  อะตอม โมเลกุล  ปฏิ กิ ริยาเคมี  
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ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติทางเคมี/กายภาพและแนวโน้มของตารางธาตุ ตามด้วยความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ  
การวัดอัตราและสมดุลเคมี เคมีของกรด เบส อุณหพลศาสตร์ทางเคมีและเคมีฟ้าเบื้องต้น 

This course will explore how chemistry can address global human health and 
environmental issues. This will include exploration of the fundamentals of chemistry, including 
atoms, molecules, chemical reactions, stoichiometry, chemical/physical properties, and periodic 
table trends.  This will be followed by an introduction to rate and equilibrium measurements, 
acid-base chemistry, elementary chemical thermodynamics and electrochemistry. 

 

PHY61-106 ฟิสิกส์ท่ัวไป 
General Physics 

4(4-0-8) 

                        เนื้อหารายวิชา เป็น ภาพรวมของฟิสิกส์ ซึ่งมีหัวข้อรวมถึง จลนศาสตร์ พลศาสตร์ การ
เคลื่อนที่แบบสั่น คลื่น พลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส 
สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ทฤษฎีควอนตัม แบบจ าลองอะตอม 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
                        The contents of this course are the overview of physics. Topics include 
kinetics, dynamics, oscillation, wave, fluid dynamics, thermodynamics, kinetic theory of 
gases, electrostatics, electric currents, magnetic field, electromagnetic induction, 
electromagnetic wave, optics, quantum theory, atomic model and nuclear physics. 

 
 

PHY61-102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 

                       การทดลองทางฟิสิกส์ถูกจัดขึ้นในห้องปฎิบัติการ เพ่ือฝึกทักษะ การใช้เครื่องมือวัดปริมาณ
ทางกายภาพ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ หาความสัมพันธ์ทางฟิสิกส์ และพัฒนาความเข้าใจทฤษฎีทาง
ฟิสิกส์ 
                       Physics experiments are carried out in laboratory to practice skills in using 
tools for physical measurements, analyzing systematic data, finding physical relations and 
improving understanding of physics concepts. 
 
 

OCC62-201 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข           3(3-0-6) 
 Biochemistry in public health    
วิชาบังคับก่อน:  CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน และ BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 
 หลักการชีวเคมีในงานสาธารณสุข  โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล วิถีเมแทบอลิ
สมระดับเซลล์ โมเลกุล และระบบการท างานของร่างกาย การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิสมในภาวะปกติ
และการเกิดโรค การประยุกต์ใช้แนวคิดทางชีวเคมีในการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญใน
งานสาธารณสุข 
 The principles of biochemistry oriented approach to public health; 
structural and biological roles of biomolecules; major metabolic pathways at cellular, 
molecular, and physiology levels; metabolic controls in healthy and disease states; 
applicaiton of biochemistry concepts to analyse situations/case studies focused on public 
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health issues. 
 

 

            1.2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์      
 
MAT61-001 

 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Mathematics 

 
        0(0-0-4)  

 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดที่ส าคัญทางคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้
ดังกล่าวไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้เป็นความรู้พ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้นได้   
หั ว ข้ อ ใน ราย วิ ช านี้ ป ระก อบ ด้ ว ย  ส ม ก ารก า ลั งส อ ง  ระบ บ ส ม ก าร เชิ ง เส้ น  ค ว าม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ 
ฟังก์ชัน เส้นตรง เส้นโค้งพาราโบลา ฟังก์ชันเลขยกก าลังและลอการิทึม และสัญลักษณ์เชิงการบวก  

This course is intended to provide the students essential mathematical 
concepts needed to analyze, and solve mathemical problems as well as able to apply the 
concepts to upper level courses.  Topics include quadratic equations, system of linear 
equations, relations and functions, lines, parabolas, exponential and logarithmic functions, and 
summation notations. 

 
MAT61-108 คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ 

Mathematics for Public Health Sciences  
  4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน:  เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การ เรี ยน ก ารส อน ราย วิ ช านี้ อ อก แบ บ ขึ้ น เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ าส าข าวิ ช าชี พ ด้ าน 

สาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ใน ส าข าวิ ช าชี พ ห รื อ ใช้ เป็ น ค ว าม รู้ พ้ื น ฐ าน ใน ก ารศึ ก ษ าร าย วิ ช าที่ สู ง ขึ้ น  ป ระก อ บ ด้ ว ย หั ว ข้ อ  
การเปลี่ยนหน่วย  ตรรกศาสตร์  ก าหนดการเชิงเส้น  เมทริกซ์  การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบทางสถิติ และการประยุกต์ในทางสาธารณสุขศาสตร์ 

This course is designed for students in public health sciences to provide 
necessary concepts in mathematics. Students will be able to apply the concepts gained in this 
course to solve related problems in their field or use the knowledge in further study.  Topics 
covered include unit conversion, logic, linear programming, matrices, applications of exponential 
and logarithmic functions, parameter estimation of statistical models, and applications in public 
health sciences. 
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 1.3)  กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข             25        หน่วยกิต 
 

 

PHP62-111 การสาธารณสุขชุมชน         2(2-0-4) 
 Community Public Health    
 รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่แนะน าให้ผู้เรียนได้รู้ถึง ความหมาย หลักการ ประวัติความเป็นมา
และปัญหาสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ การด าเนินงานสาธารณสุขชุมชนและแนวทางแก้ปัญหางานสุขภาพ
ภาคประชาชน ความสัมพันธ์ระหวางการสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม แผนและแผนงาน
พัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติของไทย ผู้เรียนจะได้ทราบถึงหลักและวิธีการด าเนินงาน ดานการสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน การฟนฟูสภาพ ปัจจัยก าหนดสุขภาพ  นอกจากนั้นยังมี
เนื้อหาในเรื่งอของหลักการดานการปฏิรูประบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระบวนทัศน์การ สาธารณสุข
ใหม่ มุมมองผลลัพธ์สุขภาพในเชิงนิเวศ ปัจจัยเสี่ยงทางด้านประชากรที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย  การเคลื่อนย้าย
ทางประชากรในยุคโลกาภิวัฒน์และสุขภาพ มาตรการที่ส าคัญด้านสุขภาพ  
 This course introduces principle of health and history and health problem in 
Thailand and other countries, health operation in community and health solving problem in 
terms of people, relationship among health, quality of life and social development, planning 
and project to public health development in Thailand. The students will be provided 
knowledge on four cores of health as prevention, control, treatment, and rehabilitation. The 
course also includes health determinants, principle of health care reformation and health 
assurance, paradigm of modern health, outcome of ecological health, risk factors to health 
effect, migration of population in globalization to impact to health and health regulation. 
 

OCC62-212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์    4(3-3-8)  
 Human Anatomy and Physiology 
     รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่ของ
เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะของร่างกายมนุษย์ กลไกการควบคุมการท างานและการรับส่งสัญญาณ
ของระบบอวัยวะต่างๆ เพ่ือรักษาสมดุลในร่างกาย รวมทั้งความส าคัญทางคลินิกเบื้องต้น  

 This course provides concepts of gross anatomy and microanatomy; functions 
of cells, tissues, organs and organ systems in human; the control mechanisms of organ systems 
and their communication to maintain homeostasis; basic clinical significance. 
 

ENH62-203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุขพื้นฐาน            3(2-3-6) 
 Microbiology and Parasitology in Public Health 
 
วิชาบังคับก่อน: BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 และ BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
       รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในงานสาธารณสุข ศึกษาและฝึก
ปฎิบัติในเรื่องรูปร่าง โครงสร้างและการจ าแนกจุลชีพและปรสิต วิธีการท าลายเชื้อและท าให้ปราศจากเชื้อ การ
ประยุกต์ใช้จุลลินทรีย์ตัวชี้วัดในงานสาธารณสุข ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โรคติด
เชื้อและปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทยที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส โปรโตชัวและ
หนอนพยาธิ สถานการณ์ของการเกิดโรค อาการแสดง วงจรชีวิต ผู้ถูกอาศัย พาหะน าโรค ช่องทางการ
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ติดต่อ   แนวทางการป้องกันและรักษา แมลงและสัตว์พาหะน าโรคที่ส าคัญ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ
การเกิดโรคจากจุลชีพและปรสิต 
                   This course is intended to provide importances of microbiology and parasitology 
in public health, practices regarding to morphology structure, identification of microorganisms 
and parasites, methods for sterilization and disinfection, application of indicator microorganisms 
in public health ,human immunological system and immunization,  infectious and parasitic 
diseases in Thailand caused by bacteria, fungi, virus, protozoa and helminthes, diseases 
situation, sign and symptoms, life cycle, host, vector, modes of transmission, guideline for 
prevention and treatment, insects and animal borne diseases, microbial and parasitic diseases 
caused by climate change. 
                
PHP62-212 ประชากรกับการสาธารณสุข         2(2-0-4) 
 Population and Public Health 
 เนื้ อหาในรายวิชานี้ ครอบคลุมถึง แนวคิดและหลักการทางด้านประชากรศาสตร์ 
ปรากฏการณ์ ขนาด การกระจายตัว โครงสร้าง และคุณลักษณะทางประชากร องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง
ประชากร นอกจากนั้นยังอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
 This course includes the topic of principles and concepts of demography, 
phenomenon, size, distribution, structure and characteristics of population; composition of 
population revolution. Relationship between population and social, economic and other factors 
as well as impact of population change on health and the environment are also included. 
  
   

PHP62-213 พยาธิสรีรวิทยา 4(4-0-8) 
 Pathophysiology  
                          รายวิชานี้อธิบายถึงมโนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย กลไกปฏิกิริยาตอบโต้ 
และการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ 
                          This course explains concept of pathophysiologic disturbances, 
response mechanisms and adaptation under pathophysiologic circumstances. 
 
PHP62-214 

 
โภชนาการสุขภาพชุมชน 

 
4(3-3-8) 

 Community Health Nutrition  
รายวิชานี้ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงแนวคิดโภชนาการชุมชน ส่วนประกอบ

ของอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกายในวัยต่างๆ การเลือกบริโภคอาหาร  การ
ประเมินสภาวะร่างกาย ภาวะโภชนาการและโรคที่ส าคัญทางสาธารณสุข ความปลอดภัยในอาหาร การ
ก าหนดอาหาร รายวิชานี้ยังจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการโภชนาการสุขภาพชุมชน การวางแผนและการจัดการ
งานโภชนาการสาธารณสุขระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

This course is designed for students to learn about concept of community 
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nutrition, food composition, requirement of nutrients and energy consumption at different 
stages of human life cycle. The course provides the knowledge on food selection criteria, 
nutritional status assessment, malnutrition and diseases, food safety; dietetics; community health. 
Practices on nutrition planning and management of individual, family, and community are also 
included. 

 
ENH62-202  สถิติเบื้องต้นส าหรับสาธารณสุข         2(2-0-4) 
 Fundamental Statistics for Public Health 
 รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดทางสถิติ และใช้เป็นความรู้พ้ืนฐานในการศึกษา
รายวิชาที่สูงขึ้นได้ หัวข้อในรายวิชานี้ประกอบด้วย การจ าแนกข้อมูลและการสรุปข้อมูลเชิงตัวเลข ตัวแปรสุ่มและ
การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการน าเสนอสถิติเชิงพรรณนาในงานสาธารณสุข 
 This course is intended to provide the students essential statistics concepts as 
well as able to apply the concepts to upper level courses. Topics include data classification 
and numerical summary, random variables and probability distribution, normal distribution, 
estimation and hypothesis testing, one-way analysis of variance, and descriptive statistic 
presentation in public health. 
 
ENH62-311        ชีวสถิติ                  2(2-0-4) 
  Biostatistics 
   รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจขอบข่ายของชีวสถิติในงานสาธารณสุข และการ
วิเคราะห์สถิติได้ ประกอบด้วยหัวข้อ สถิติชีพ  การเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงอ้างอิงแบบอิงพารามิเตอร์ และไม่อิงพารามิเตอร์ การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การ
ออกแบบเครื่องมือวิจัยเชิงส ารวจ การน าเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติในการประมวลผลข้อมูล 
 This course is intended to provide students the scopes of biostatistics and 
analysis applied for public health. The topics include vital statistics, data collection in health 
system, data analysis using parametric and non-parametric inferential statistics, sample size 
determination and sampling, design of survey research tools, data presentation, and application 
of statistical packages for data processing. 
 
ENH62-312 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ           2(2-0-4) 
 Introduction to Health Economics 
 รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจขอบเขตเนื้อหาและการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ใน
การจัดการงานสาธารณสุข ประกอบด้วยหัวข้อ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ  อุปสงค์และ
อุปทาน ตลาดและสินค้าบริการสาธารณสุข การคลังสาธารณสุข การประกันสุขภาพและแนวคิดความเป็นธรรม
ทางสุขภาพ แนวคิดทางทฤษฎีของการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ในบริการสุขภาพ  การวัดผลลัพธ์และคุณค่า
ของสุขภาพ 
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 This course is intended to provide students the scopes of content and 
application of economic principles in public health management. The topics include principle 
of economics, welfare economics, demand and supply, market and public health goods, public 
health finance, health insurance and concept of health equity, theoretical concepts in 
economic evaluation of health care, output measurement and valuation in health. 
 

 2.)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 94 หน่วยกิต 
 

ENH 26 -111 อนามัยสิ่งแวดล้อม         4(4-0-8) 
 Environmental Health 
 รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจความหมาย ขอบเขตงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพมนุษย์ หัวข้อในรายวิชานี้ประกอบด้วย การจัดหาน้ าสะอาด การ
สุขาภิบาลอาหาร การบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การจัดการมลพิษ
ทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน การควบคุมแมลงและสัตว์น า
โรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การควบคุมเหตุร าคาญ แนวโน้มการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคต และการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 This course is intended to provide students the definition, scope of 
environmental health and relationship between environment and human health. The topics 
include water supply, food sanitation, wastewater treatment, excreta disposal; solid and 
hazardous waste management, air pollution management, climate change, noise and vibration 
control, vector control, housing sanitation, nuisances control, trends in environmental health in 
current situations and the future and environmental health administration and management. 
 
OCC62-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย          4(4-0-8) 
 Occupational Health and Safety 
     รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การจ าแนกสิ่งคุกคามและผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมินการรับสัมผัส ค่าขีดจ ากัดการสัมผัส ทฤษฎี
การเกิดอุบัติเหตุ หลักความปลอดภัยในการท างาน การตรวจความปลอดภัย แนวทางการจัดท ามาตรฐานการ
ท างานที่ปลอดภัย การป้องกันควบคุมสิ่งคุกคามและอุบัติเหตุในการท างาน การจัดบริการและอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
     This course provides basic concepts of occupational health and safety laws, 
hazards identification and health effects, exposure assessment, occupational exposure limits, 
accident theory , principle of safety and safety inspection in workplace, safety standard 
operation procedure guideline, hazards and accident prevention and control, occupational 
health and safety services. 
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PHP62-221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   4(3-3-8) 
 Health Education and Behavioral Sciences  

          รายวิชานี้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงในเรื่องแนวคิดกระบวนการทางสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์: พฤติกรรมสุขภาพ: การสร้างเสริมสุขภาพ: ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ส าหรับนัก
สาธารณสุข: ปัญหาสาธารณสุข: การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงเนื้อหาด้านการวางแผนพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ; ระดับบุคคล ชุมชนและองค์กรในยุดแห่งการเปลี่ยนแปลง: วิธีการทางสุขศึกษาเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ: การผลิตสื่อเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ: การจัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพ  
                     This course includes topics related to health education process and 
behavioral science. Student will learn about health behavior, health promotion, and 
behavioral science theory for public health officers, health behavioral analysis. The course 
also includes planning to develop health behaviors; individual; community and 
organization in the age of change. Health education method for health behavioral 
modification: Production of health promotion media: Health promotion project.  

 

PHP62-222 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  2(2-0-4) 
 Public Health Emergency Management   
                       รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอให้ผู้ เรียนได้ทราบถึงแนวคิดด้านสาธารณภัย 
สถานการณ์สาธารณภัยระดับประเทศและระดับโลก ความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
ความหมายและขอบเขตของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการฟ้ืนฟู
หลังเกิดภาวะฉุกเฉิน แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณ์ บทบาทของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ ทีมบริหารสถานการณ์และทีมปฏิบัติการ บทบาทของวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 

                           This course aims to present the students on concept of disaster; 
disaster situations in national and global levels; disaster risk and prevention and definition 
and scope of public health emergency. Knowledge on process of public health 
emergency management, prevention and mitigation, preparedness, response and recovery 
are provided; Incident action plan; incident command system, roles of Incident command 
center, incident management team and operation team; roles of community public health 
professional in public health emergency are also included and discussed. 
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OCC62-313 ระบาดวิทยา          4(4-0-8) 
 Epidemiology 
 รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตของระบาดวิทยา แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยก่อโรค หลักการ
ป้องกันและควบคุมโรค การวัดความถี่ของโรคและดัชนีอนามัย รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การวัดความ
เสี่ยงทางสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ โรคเรื้อรัง 
การบรรเทาสาธารณภัย การเฝ้าระวังและสอบสวนการระบาดของโรค การประยุกต์ระบาดวิทยาในงาน
สาธารณสุข 
 This course provides scope of epidemiology; concepts of health determinants; 
principle of disease prevention and control; measures of disease frequency and health indices; 
study design in epidemiology; health risk measurement; concepts of association and causal 
inferences; epidemiology of infectious and chronic diseases; disaster mitigation; disease 
surveillance and investigation; application of epidemiology to public health. 
 
PHP 26 -323 การป้องกันและควบคุมโรค         4(4-0-8) 
 Disease Prevention and Control  
 รายวิชานี้ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงหลักการป้องกันและควบคุมโรคแบบบูรณาการ 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่  โรคอุบัติซ้ า โรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงกฏระเบียบการป้องกันและควบคุมโรคของไทยและกฎอนามัยระหว่างประเทศ บทบาท
และการท างานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว การป้องกันและควบคุมโรคในสถานบริการสาธารณสุข ที่พัก
อาศัย สถาบัน สถานที่ท างานและชุมชน 
 This course is designed for students to learn about principle of integrated 
methods for disease prevention and control, immunization, prevention and control of 
communicable diseases, emerging and re-emerging diseases. The students will learn the prevention 
and control of non-communicable diseases, accident and injuries. National and international health 
regulations; roles and functions of Surveillance and Rapid Response Team (SRRT); prevention and 
control of diseases in healthcare facilities, accommodations, institutions, workplaces and 
communities are also included. 
 
PHP62-324 การบริหารงานสาธารณสุขชุมชน         4(4-0-8) 
 Community Public Health Administration    

 รายวิชานี้ได้ออกแบบเพ่ือให้ผุ้เรียนได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการจัดการ 
วัฒนธรรมองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางการบริหาร ผู้จัดการกับการตัดสินใจ นอกจากนี้รายวิชา
ยังครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ บทบาทและโครงสร้างทางการบริหาร การจัดบริการ
สุขภาพขององค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทีม การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม การจัดการ
ความรู้ การจัดการทางการเงิน พฤติกรรมคนในองค์กร การสื่อสาร คุณภาพชีวิต ความผูกพันและความสุขคนท างาน
ในองค์กร แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้น าสาธารณสุข ความฉลาดทาง
อารมณ์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุข  
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  This course is designed for students to learn about concepts and theories of 
administration and management, organizational culture, social responsibility and managerial ethics; 
manager as decision makers. The students will learn foundations of planning; strategic 
management; roles and functions of administration; health care services of organization; managing 
human resources; managing teams; managing change and innovation; knowledge management; 
financial management; organizational behavior; communication; happinometer. In addition, 
concepts and theory of leadership,essential skills and competencies for public health 
leadership, emotional intelligence, performance management; quality improvement in public 
health are also included. 
 
PHP62-325 กฎหมายสุขภาพและนิติเวชศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Health Law and Forensic Medicine  
                      รายวิชานี้แนะน าให้ผู้เรียนได้ทราบถึง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ระบบ
กฎหมาย แนวคิด วิวัฒนาการ และบทบาทของกฎหมายในการด าเนินงานสุขภาพ ได้แก่ กฎหมาย
สาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
พิสูจน์พยานหลักฐานทางการแพทย์ในคดีความ, การเป็นพยานและการเขียนรายงานทางการแพทย์ 
                         This course introduces fundamental law and basic legal system, key 
concepts and the evolution of law relating to health. The course also includes roles of law 
concerning health: laws governing public health, health promotion, environmental health, 
occupational health and safety, government and public administration laws, laws concerning 
forensic medicine, witnesses and medical report writing. 

 
 
PHP62-326 การจัดการระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย    2(2-0-4) 
 Health System Management for Policy Development   
                      เนื้อหาของรายวิชานี้ประอบด้วยหลักการ แนวคิดและองค์ประกอบระบบสุขภาพ   การ
ปฏิรูประบบสุขภาพของไทย การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ แนวคิด ตัวแบบและการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพประชาชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนานโยบายสุขภาพ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสุขภาพ 
                      This course provides principle, concepts and components of health system; 
Health system reform in Thailand; Health system management to public policy 
development; Concept model and analysis of public policy; Public policy development for 
population health; Factors affecting health policy development; Institutions involved in 
health policy development. 
 
PHP62-327 การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ             2(1-3-4) 

 Health Information Management  
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 รายวิชานี้ได้ออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงพัฒนาการและรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพในประเทศ  และเนื้อหาในเรื่องของหลักการและแนวคิดการจัดการฐานข้อมูลและข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพ   ระบบข้อมูลข่าวสารในการจัดบริการสุขภาพระดับต่างๆ การจัดการความปลอดภัย การตรวจสอบ
และการควบคุมคุณภาพองข้อมูลสุขภาพ เทคโนโลยีการออกแบบและการประยุกต์เพ่ือการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ การค้นคืนและการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาทักษะการจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 
                     This course is designed for students to understand on evolution and format 
of health information in Thailand. Principle and concept of database management and 
health informatics; health information system use in health care facilities: security 
management, data validation and quality control are also be included. Technology for  
health informatics design and application; data retrieval and analysis;   development of 
health information management skills are also included. 

 
 PHP62-328 จิตวิทยาในการท างานสาธารณสุข 2(1-3-4) 
 Work Psychology in Public Health  
                     รายวิชานี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม การศึกษาแนวคิดจิตวิทยาและการท างาน : การท างาน
สาธารณสุข : เจตคติต่อการท างาน : ความพึงพอใจในงาน : แรงจูงใจและการสร้างพลังในการท างาน : 
พฤติกรรมการท างานของนักสาธารณสุข: ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและพฤติกรรมของคนในชุมชน : 
ปัญหาสุขภาพจิตชุมชน: ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนในชุมชน : การจัดการปัญหาสุขภาพจิต: การให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพส าหรับนักสาธารณสุข 
                    This course introduces students on study on psychology and work concepts 
as well as public health working: Work attitude: Work satisfaction: Motivation and 
empowerment in work are also included: Public health officer’s work: Relationships 
between health and human behavior in community: Community mental health problem: 
Factors affecting people’s mental health in community: Mental health problem 
management: Health counseling for public health officers. 
 
PHP62-329 เภสัชสาธารณสุข 4(4-0-8) 

 Pharmacy in Public Health  
รายวิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงหลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา การออกฤทธิ์ของยา

และผลข้างเคียง รูปแบบของยา การบริหารยา การเรียกชื่อยา นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงระบบ
นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีรายการยา สมุนไพรไทยของสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ การด าเนินงานด้านเภสัชสาธารณสุขและการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

This course provides knowledge on principles of pharmacology, 
phamacodynamics and drug-adverse-effects; dosage forms, routes of drug administration, 
drug nomenclature; national drug policy; Thai herbal medicine; essential drug list in primary health 
care services; drug abuse; drug storage and medical supplies administration; implementation of 
pharmacy in public health works and consumer protection. 
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PHP62-330 

 
การประเมินผลกระทบสุขภาพ 

 
3(2-3-6) 

  Health Impact Assessment   

                       รายวิชานี้ได้ออกแบบให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความหมายและความส าคัญของการประเมินผล
กระทบสุขภาพและผลกระทบสุขภาพชุมชน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ คุณภาพชีวิต ข้อมูลและการเก็บรวบรวม การกลั่นกรอง การก าหนดขอบเขต รูปแบบและวิธีการ การ
ติดตามประเมินผล รวมถึงการด าเนินงานการประเมินผลกระทบสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะและ
โครงการหรือกิจกรรมที่ อาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้ งท างด้ านสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ การจัดท ารายงาน ข้อเสนอแนะและมาตรการลด
ผลกระทบ การติดตามเฝ้าระวังทางสุขภาพและการสื่อสารความเสี่ยง 
                    This course is designed for enhancing students  to understand about 
definition and importance of Health Impact Assessment )HIA(  and Community Health 
Impact Assessment )CHIA(. Relevant laws in health and HIA is also explained. Quality of life; 
data collecting, screening, scoping, methodology and monitoring and all of public policy 
and projects or activities that may cause serious consequences to the environment and 
natural resources, health risk assessment and report, health impact assessment and 
suggestion for health impact mitigation, health surveillance and risk communication.   

 

PHP62-331 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น  I 
Health Assessment and Fundamental Theraphy I 

4(3-3-8) 

วิชาบังคับก่อน : OCC62-212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา   
Prerequisite : OCC62-212 Anatomy and Physiology,   
                          เนื้อหาของรายวิชานี้ครอบคลุมถึงหลักการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ กรอบแนวคิดการ
ประเมินภาวะสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและ
การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพขั้นต้น การท าหัตถการ ตามขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

                          Content of this course includes principles of health assessment, health 
assessment model, health history taking, physical examination, laboratory examination, 
first aid and cardiopulmonary resuscitation, basic medical procedure within legal scope 
and standard of community public health profession. 
 

 
PHP62-332 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 2 

 
4(3-3-8) 

 Health Assessment and Fundamental Therapy II  
วิชาบังคับก่อน : PHP62-331 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
Prerequisite : PHP62-331 Health Assessment and Fundamental Therapy I  

or Co-requisite 
                        เนื้อหาของรายวิชานี้ครอบคลุมถึงโรคและการบ าบัดโรคขั้นต้นระดับปฐมภูมิ และการ
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ประสานงานส่งต่อ ตามขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ต่อเนื่องจากรายวิชา 
PHP62-333 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 
                         Content of this course includes diseases and basic medical care in 
primary care level, coordination of referrals within legal scope and standard of 
community public health profession continuing from PHP62-333 Health Assessment and 
Fundamental Therapy I course. 

 
PHP62-333 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 4(0-12-6) 
 Professional Skills in Health Assessment and Fundamental Therapy I 
วิชาบังคับก่อน : PHP62-331 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
Prerequisite : PHP62-331  Health Assessment and Fundamental Therapy I or  Co-

requisite 
                         จุดมุ่งหมายของรายวิชาปฏิบัติการนี้เพ่ือฝึกทักษะการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ  การ
ซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการ ปฏิบัติการปฐมพยาบาล ตาม
ขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

                       Objective of this practical course is to build practicum skill in health 
assessment, health history taking, physical examination, laboratory examination, basic 
medical procedure and first aids within legal scope and standard of community public 
health profession. 

 
PHP62-334 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 2  4(0-12-6) 

 Professional Skills in Health Assessment and Fundamental Therapy II 
วิชาบังคับก่อน : PHP62-331 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 และ 

PHP62-332 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 2 และ 
PHP62-333 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 หรือเรียนควบคู่กัน 

Prerequisite : PHP62-331 Health Assessment and Fundamental Therapy I and 
PHP62-332 Health Assessment and Fundamental Therapy II and 
PHP62-333 Professional Skills in Health Assessment and  
                Fundamental Therapy I or  Co-requisite 

                         จุดมุ่งหมายของรายวิชาปฏิบัติการนี้เพ่ือฝึกปฏิบัติการการตรวจร่างกาย การแปลผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การบ าบัดรักษาโรคเบื้องต้น และการประสานงานส่งต่อ ตามขอบเขต
และมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ต่อเนื่องจากรายวิชา PHP62-333 ปฏิบัติการตรวจ
ประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 
                            Objective of this practical course is to practice in physical 
examination : interpretation of laboratory investigations and preliminary  
therapeutics, coordination of referrals within legal scope and standard of community 
public health profession continuing from PHP62-333 Professional Skills in Health 
Assessment and Fundamental Therapy I course. 
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PHP62-435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข         3(2-3-6) 
 Research Methodology in Public Health    
วิชาบังคับก่อน     ชีวสถิติ ENH62-311 หรือเรียนควบคู่กัน 
 รายวิชานี้ออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงทฤษฏีและหลักการวิจัยทางสาธารณสุข หลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการวิจัยตามกระบวนการวิจัยทางสาธารณสุข ได้แก่ การก าหนดปัญหาและความ
เป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัย กรอบแนวคิด นิยามศัพท์ การทบทวนวรรณกรรม การ
ออกแบบการวิจัย ประเภทของตัวแปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยตามรูปแบบรายงานวิจัย ตัวอย่าง
รายงานและการเผยแพร่ผลการวิจัย 
 This course is designed for students to understand theory and principles of 
public health research, code of human research ehtics, principles of research methodology: 
determination of the research problem, objectives and hypothesis, conceptual framework, 
literature review, research designs, types of variables, population and sample, research 
instruments, data collection, data analysis and interpretation. Practicing on writing of research 
proposal, research report and dissemination are also conducted. 
 
PHP-62-436 การบ่มเพาะธุรกิจสุขภาพ 2(1-3-4) 
 Health Business Incubation  

            ศึกษาแนวคิดการบ่มเพาะธุรกิจ ความส าคัญของธุรกิจสุขภาพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือนวัตกรรมสุขภาพ  การพัฒนาตนเองในการ
จัดการธุรกิจสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การจัดท าแผนธุรกิจสุขภาพ 
                      Study on health business incubation concept: The importance of health 
business: Accessing investment funds: Business Partner: Product development or health 
innovation: Self-development for health business management: Using information 
technology to promote health products: Planning health business 
 

PHP62-437 สัมมนาทางการสาธารณสุขชุมชน  2(1-3-4) 
 Seminar in Community Public Health   

รายวิชานี้ออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบการค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปรายงาน น าเสนอ 
และอภิปรายเชิงวิชาการ ในประเด็นด้านสาธารณสุขที่สนใจ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดท าโครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

This course is designed for student to review, analysis, conclusion, 
report, presentation, and academic discussion in the area of public health issues, proper 
application of  useful data for community public health research . 
 
PHP62-438 กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง        2(2-0-4) 
           Professional Law of Community Public Health and Related Law  
           กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการ 
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ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและจรรยาบรรณ กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
เภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดโรคเบื้องต้น กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งหลักการของ
กฎบัตรอาเชียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิชาชีพสุขภาพ 
                       This course provides knowledge on professional and related laws in 
community public health: laws and ethics of licensing in community public health, law and 
regulations as regard to basic medical and pharmaceutical profession, law and regulations of 
medical clinic, laws of state information and administrative procedures of the bureaucracy, 
civil and criminal laws concerning community public health practices and the principle of 
ASEAN’ Charter on health professional laws. 
 
PHP62-439 โครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชน  3(0-6-3) 

 Community Public Health Project  
วิชาบังคับก่อน: PHP62-435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข หรือเรียนควบคู่  
Prerequisite :   PHP62-435    Research Methodology in Public Health or 

Co-requisite 
 

 วิจัยประเด็นที่เกี่ยวข้องการสาธารณสุข ตามความสนใจของนักศึกษา โดยผ่านความ 
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และโครงร่างวิจัยที่ก าหนดไว้ในรายวิชา PHP62-435 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการสาธารณสุข 

Research in public health according to interesting issues approved by 
advisor  and research proposal in PHP62-435  Research Methodology in Public Health 
course. 
 
PHP62-440 การจัดการสังคมผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 

 Aging Society Management  
 

                        รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดสังคมผู้สูงอายุ ความหมายผู้สูงอายุ บทบาทและความส าคัญ
ของผู้สูงอายุต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม: การวางแผนก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุ: การเตรียมตัวด้านสุขภาพ
อนามัย: อาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุ: กฏหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ: การจัดสิ่งอ านาวยความ
สะดวกด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 

  This course aims to enhance students to elderly society concept, 
definition of elderly, role and importance of elderly to family, community and society: 
Planning before entering elderly society, health preparation, elderly’s occupation and 
income, Elderly’s Law and privilege, Management on elderly’s residential home are also 
included. 
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PHP62-441 กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน 4(1-9-7) 
 Community Health Development Process  
                      รายวิชานี้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและการพัฒนาชุมชน การใช้กระบวนทัศน์แบบ
องค์รวมในการท าความเข้าใจและอธิบายอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในชุมชนโดย
ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ บทบาทของนักสาธารณสุขในการพัฒนาสุขภาพชุมชน การจัดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในชุมชน การประเมินความจ าเป็นทางสุขภาพ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพ การ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวางแผนพัฒนาสุขภาพ การจัดท าโครงการแก้ไขปัญหา การ
ประเมินผลและน าเสนอผลงาน 
                         This course provide knowledge on concepts of community and community 
development, applications of holistic paradigm in understanding and explaining various 
related factors; study and practice with  application of community tools; roles of public 
health officers in community health development to encourage community participation, 
community health need assessment, causal analysis of health problems, prioritization, 
health planning and project development for solving health  problem, evaluation and 
presentation of the results. 

      
 PHP62-442 การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว  2(1-3-4) 
 Family Health Promotion  

รายวิชานี้ออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี  ความหมายและความส าคัญ
ของการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การประเมินภาวะสุขภาพและ
ปัจจัยเสี่ยง กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวและชุมชนที่เหมาะสมกับเพศ วัยและสภาวะของ
ร่างกาย วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ชุมชน วัดหรือสถานประกอบการ 
เช่น การดูแลสุขภาพเด็ก หญิงตั้งครรภ์ การเยี่ยมหลังคลอด โภชนาการ  การวางแผนครอบครัว  การเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค  การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธุ์  อนามัยโรงเรียน  ปัญหาโภชนาการ  
และการดูแลผู้สูงอายุ   
 

This course is designed to include principle, theories and meaning of family 
health promotion, holistic care, health assessment and health risk factors in community, 
appreciate tactics for age, gender and health status, life style. Students will also learn 
about health promotion activities of family such as child care, ante natal care (ANC), 
nutrition, family planning, immunization, counseling, elderly care etc.   
 
PHP62-443 การบริหารจัดการสุขภาพภาคประชาชน  2(1-3-4) 
 Primary Health Care Administration and Management  
                       จุดมุ่งหมายของรายวิชานี้คือ การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการการสาธารณสุขมูล
ฐาน แนวคิดและการจัดการกองทุนสุขภาพชุมชน การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ความจ าเป็น
ด้านสุขภาพ การวางแผนและประเมินผลการพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยชุมชน  การใช้มาตรการทางสังคม
เพ่ือการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม 



48 
 

Objective of this course is to provide knowledge on primary health care 
administration and management, concept and management of community health fund, 
learning and practice in health need assessment,  planning and development of 
community health by the community themselves, application of social sanction for 
participatory community health development. 

 
PHP62-444 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  2(1-3-4) 
 Community Environmental Management  
                      เนื้อหาของรายวิชานี้ครอบคลุมถึง หลักการ และแนวคิดของการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่  การจัดการน้ าสะอาด, การบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล, การจัดการ
มูลฝอยและของเสียอันตราย,รังสีที่แตกตัวเป็นไอออนและไม่ได้แตกตัวเป็นไอออน, การควบคุมมลพิษทาง
อากาศ, การสุขาภิบาลอาหาร, ตลาดน่าซื้อ, อาหารปลอดภัย, การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย, สถาบัน, และ
สถานประกอบการ, การจัดการเหตุร าคาญ และการควบคุมสัตว์พาหะและแมลงน าโรค  หลักการและ
วิธีการเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม 
                       Content of this course include concepts of environmental management  

including water supply, wastewater and excreata treatment, solid and hazardous waste 
management, ionizing and non-ionizing radiation management, air pollution control, food 
sanitation, healthy market, food safety, housing, institute and enterprise sanitation, 
nuisance management, vector and insect control and principle and method of 
environmental sample collection. 
 
PHP62-391 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1 4(0-12-0) 
 
วิชาบังคับก่อน : 

Professional Skills  in Community Public Health I 
PHP62-331 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1  
PHP62-332 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 2  
PHP62-333 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
PHP62-334 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 2 หรือเรียนควบคู่กัน 

Prerequisite : PHP62-331 Health Assessment and Fundamental Therapy I  
PHP62-332 Health Assessment and Fundamental Therapy II 
PHP62-333 Professional Skills in Health Assessment and  
                Fundamental Therapy I or  Co-requisite 
PHP62-334 Professional Skills in Health Assessment and  
                Fundamental Therapy II or  Co-requisite 

                      รายวิชานี ้เป ็นการจ ัดการฝ ึกประสบการณ ์ท า งานในบทบาทน ักว ิชาการด ้าน
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและ
ระบบสุขภาพชุมชน ภายใต้การก ากับดูแลจากบุคลากรทางสุขภาพ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีการจัดท า
รายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงานตามที่หลักสูตรก าหนด 

 Professional internship as public health technical officers according to the 
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Community Public Health Acts in primary care unit and community health system for 4 
weeks with report submission and presentation under supervision of the health provider. 
 
PHP62-492 

 
ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2 

 
9(0-40-0) 

 
เงื่อนไขรายวิชา:     

 
 
Condition:   

 

Professional Skills  in Community Public Health II 
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตที่สอบผ่านรายวิชาที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
For 4 th year students who passed the minimal requirement of the 
public health curriculum committee with the GPAX not less than to 
2.00 and permission from The School of Public Health Committee. 

                      รายวิชานี ้เป ็นการจ ัดการฝ ึกประสบการณ ์ท างานในบทบาทน ักว ิชาการด ้าน
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและ
ระบบสุขภาพชุมชน ภายใต้การก ากับดูแลจากนักวิชาการสาธารณสุขผู้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพ เป็นเวลา 
16 สัปดาห์ มีการจัดท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงานตามที่หลักสูตรก าหนด 

 Professional internship as public health technical officers according to the 
Community Public Health Acts in primary care unit and community health system for 16 
weeks with  report submission and presentation under supervision of the public health 
technical officer who is registered in community public health profession. 
 

ค หมวดวิชาเลือกเสรี 8  หน่วยกิต 
        ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระดับปริญญาตรี โดย            
ไม่ขัดต่อเงื่อนไขของรายวิชา หรือกลุ่มของรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดโดยหลักสูตรต่าง ๆ ในสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์หรือรายวิชาเลือกเสรีที่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต )สาขาสาธารณสุขชุมชน( เปิดสอน จ านวน 13 
รายวิชา ดังนี้ 
 

PHP62-251 การแพทย์ทางเลือก 
Alternative Medicine  

2(1-3-4) 
 

วิวัฒนาการและแนวคิดการแพทย์ทางเลือก รูปแบบการแพทย์ทางเลือก การประเมิน
และ วิเคราะห์สุขภาพทางเลือก ปฏิบัติการการน าสุขภาพทางเลือกไปใช้ในบริบทสังคมไทย 

Evolution and concept of alternative medicine, patterns of 
alternative medicines, assessment and analysis for alternative medicines, practicum 
in alternative medicine for the Thai context. 

 

 
PHP62-252 
 

การสื่อสารสาธารณสุขไทย-อาเซียน 
Thai and ASEAN Public Health Communication 

2(2-0-4) 
 

แนวคิดการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารด้านสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อ
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การพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศและระหว่างประเทศด้านสุขภาพ การจัดการปัญหาสุขภาพ
ชายแดนและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน   

Communication concept, pattern of health communication, role of 
communication in the development of  personnel, community, society, nation, and 
between countries, border health management and cooperation between ASEAN 
countries.    
 

PHP62-253 เพศวิถี 
Sexuality 

2(2-0-4) 
 

แนวคิดด้านเพศภาวะ เพศสรีระ เพศวิถี ค่านิยมและภาวะคุกคามทางเพศ การสื่อสาร
ทาง เพศวิถี มิติและการเปลี่ยนแปลงทางเพศ การวิเคราะห์เพศวิถีในบริบทสังคมไทย วิธีวิทยาการ
ศึกษาเพศวิถ ี

Concept of gender, sex, sexuality, value and threat in sexuality; sexual 
communication, dimension and transition of sex; analyzing sexuality in Thai social 
context; methodology in sexual study.           

 
PHP62-254 ระบบสาธารณสุขไทย-อาเซียนเปรียบเทียบ 

Comparative Thai and ASEAN Health System  
2(2-0-4) 

      หลักการของกฎบัตรอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพของไทยและ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบ บริบทและแนวโน้มระบบสุขภาพของประชาคมอาเซียน 
      Principle of ASEAN charter on health, comparative Thai and ASEAN health 
systems, contexts and  trends of health system development in ASEAN countries. 
 
PHP62-355 การสื่อสารภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 

English Communication in Public health 
2(1-3-4) 

แนวคิดและความส าคัญการใช้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนัก
สาธารณสุขสู่ประชาคมอาเซียน ทักษะและวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง การแสดงบทบาท
สมมติด้วยภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียนและน าเสนอรายงานด้านสาธารณสุขด้วยภาษาอังกฤษ 

Concept and importance of the English language, developing English 
proficiency for public health personnel to the ASEAN community standard; skills and 
methods of proper English communication, role play, report writing and presentation 
skills in English.   

   
PHP62-356 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 

Home Health Care 
2(1-3-4) 

                  หลักการและความส าคัญของการด าเนินงานการดูแลสุขภาพที่บ้าน ลักษณะและ
ประเภทของการบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน ระบบเครือข่ายการดูแลสุขภาพที่บ้าน ฝึกปฏิบัติการดูแล
สุขภาพที่บ้านในกรณีศึกษา 
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Principles and importance of home health care, features and types of 
health care services, home health care network in primary care; practice with special 
cases. 

   
PHP62-357 การสาธารณสุขพหุลักษณ์  

Pluralism in Public Health 
2(1-3-4) 
 

       แนวคิดเชิงพหุลักษณ์ ปรากฏการณ์ระบบการด าเนินงานสาธารณสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ประเพณีวัฒนธรรมการสรางความสมดุลทางสุขภาพ ความส านึกในสุขภาพ ความเชื่อทางสุขภาพ แบบ
แผนการดูแลสุขภาพตามอัตลักษณ์ การศึกษา/วิเคราะห์อัตลักษณ์ทางสุขภาพของชุมชนไทยภาคใต้ 
                   Concept of pluralism, phenomenon of public health management in multicultural 
society, culture/ tradition of health balance, health concentration, health belief, 
model of health care indentity, studying/ analyzing health’ s identity in Thai 
southern region community. 
 
PHP62-458 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ 
Personality Development for Health Personnel 

2(2-0-4) 
 

ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยที่
มีผลในการพัฒนาบุคลิกภาพ การประยุกต์ทางทฤษฎีจิตวิทยา การวิเคราะห์ตนเอง การพัฒนา
บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก 

 
Definition and importance of personality development, individual  

development, factors affecting personality development, application of psychological 
theories to personality development, self evaluation, inner and outer as well as social 
personality development. 

 
 
 

PHP62-459 
 

การตลาดเชิงสังคมในงานสาธารณสุข 
Social marketing for health 

2(2-0-4) 
 

ศึกษาแนวคิดการตลาดเชิงสังคม: การตลาดเชิงสังคมเพ่ือสุขภาพ: การสร้างแนวร่วมเพ่ือการตลาด: 
การใช้หลัก 4Ps ในการจัดการตลาดสุขภาพ: การผสมผสานรูปแบบการสื่อและสื่อเพ่ือการตลาดสุขภาพ: เทคนิคการ
สร้างอัตลักษณ์สินค้าเพ่ือสุขภาพ  
                        Study on social marketing concept: social marketing for health: building partnerships 
for marketing: applying 4 Ps: integration of various communication formats and media for health 
market: Techniques of creating health identities 

 
 
 

PHP62-460 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative research 

2(2-0-4) 
 

ศึกษาแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ, องค์ประกอบการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ, ลักษณะการ
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ด าเนินการวิจัย, การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ, กระบวนทัศน์และเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ, การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ, การสรุปและการอภิปรายผล 
                       Study on qualitative research,  Components of qualitative research design, Types of 
research process; focus group; in-depth interview; ethnographic;  anthropological; narrative, 
Paradigms and techniques of qualitative research collection, qualitative research analysis, Results 
and discussion of the research 

 

PHP62-461 
 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
Health Tourism 

2(2-0-4) 
 

  แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  องค์ประกอบที่ส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  รูปแบบ
การเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการประเมินผล 
                    Concept of health tourism, essential components of health tourism, health 
tourism models, management of health tourism activities and evaluation  

PUH62-462 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบทางสาธารณสุข 2(1-3-4) 
 Systematic Review in Public Health Intervention   
                   แนวคิดหลักฐานเชิงประจักษ์และการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้ ปัญหาทาง
สาธารณสุข  การทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อม การเขียนโครงร่างการ
ทบทวน และด าเนินการทบทวนโดย ระบุและสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ สืบค้นจากฐานข้อมูล สกัดข้อมูลและ
วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ต้องการทบทวน สังเคราะห์ข้อมูล และ เขียนรายงานผล
การทบทวน  
 
                       Concepts of evidence-based and evidenced based practice in public health 
intervention; Systematic review; Getting Started, The Review Protocol, and  Undertaking the 
Review such as Identifying research evidence for systematic review, Study selection, Data 
extraction and monitoring progress, Quality assessment, Data synthesis, and Report writing. 
 
PUH62-463 วิจัยเชิงพ้ืนที่ในการแก้ปัญหาสาธารณสุข  2(1-3-4) 
 Area Based Collaborative Research for Public Health Solution 
                   หลักการและวิธีการวิจัยในการแก้ปัญหาทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาโจทย์วิจัยจากพ้ืนที่  การ
ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ การประเมินผลเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                    Principle and method of area based collaborative research for public health 
solution; conducting with community participatory action research; Evaluation for appropriated 
model with community; and transmitting technology. 
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3.2  ชื่อ – สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์   
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสาขาวิชา 
 

ผลงานทาง
วิชาการ 
5 ปีย้อนหลัง 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัณหวัช ไชยวงศ์ ส.ด.)สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต(,ม.นเรศวร
,2552 
วท.ม)วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม(,ม.นเรศวร,2546 
ส.บ.)สาธารณสุขศาสตร์(,ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 
2536 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์ 

2. อาจารย์ 
 

นายพัฒนศักดิ์  
ค ามณีจันทร์ 

ปร.ด. )อายุรศาสตร์เขตร้อน(, ม.มหิดล, 2552 
วท.ม. )อายุรศาสตร์เขตร้อน(, ม.มหิดล, 2540 
วท.บ. )สาธารณสุขศาสตร์(, ม.มหิดล, 2532 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์ 

3. อาจารย์ นายพิมาน   
ธีระรัตนสุนทร 

ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555 
วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 
2548 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล, 2555 
ป.ออ. )การสาธารณสุข(, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 
2546 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), ม.ราชภัฏ
นครราชสีมา, 2542 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์ 

4. อาจารย์ นางนิรชร ชูติพัฒนะ Ph.D. (Human Resource Management) 
UUM (MY), 2554 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล, 2538 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (พยาบาล
ศาสตร์), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา, 
2534 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์ 

5. อาจารย์ นายภูวศินทร์ บัวเกษ ส.ม. )สุขภาพระหว่างประเทศ(, ม.ขอนแก่น, 
2559  
วท.บ. )สาธารณสุขศาสตร์(,  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2558  

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์ 

6. รองศาสตราจารย์ นางสาวจรวย  
สุวรรณบ ารุง 

วท.ด. )วิจัยเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ หลักสูตร
นานาชาติ(,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
พย.ม. )การพยาบาลบิดา มารดา และเด็ก(,   
 ม.สงขลานครินทร์, 2540 
ป.พส. )ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุง

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์ 
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสาขาวิชา 
 

ผลงานทาง
วิชาการ 
5 ปีย้อนหลัง 

ครรภ์ชั้นสูง(, วิทยาลัยพยาบาลภาคใต้, 2531 
สศ.บ. )อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(,  
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2542 

7. รองศาสตราจารย์ นายวิทยา อานามนาท วท.ม. )อายุรศาสตร์เขตร้อน(,  ม.มหิดล, 2532 
วท.บ. )เทคนิคการแพทย์(, ม.เชียงใหม่, 2526 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์ 

8. ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

นายสุปรีชา แก้วสวัสดิ์ Ph.D.(Counseling Psychology), UUM (MY), 
2553 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล, 2544 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2536 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์ 

9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

นางศศิธร ธนะภพ ปร.ด. )ระบาดวิทยา( ม.สงขลานครินทร์, 2551 
วท.ม.)สาธารณสุขศาสตร์(, ม.มหิดล, 2541 
พย.บ., ม.มหิดล, 2538 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์ 

10. อาจารย์ นางสุภาภรณ์   
ยิ้มเที่ยง 

Ph.D. (Biochemical Sciences), Surrey 
University, UK, 2554 
วท.ม.)พิษวิทยา(, ม.มหิดล, 2546 
วท.บ. )สาธารณสุขศาสตร์(, 
)เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง(, ม.มหิดล, 2542 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์ 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของปฏิบัติการวิชาชีพ 

4.1.1 สามารถอธิบายให้ความรู้กลไกการเกิด  การด าเนินของโรคและแนวทางการแก้ไขให้กับผู้ป่วยได้ 
4.1.2  สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพขั้นต้น การซักประวัติ การตรวจ

ร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ  และบ าบัดโรคเบื้องต้น และ
การประสานส่งต่อได้ 

4.1.3  สามารถท างานเป็นทีมในการให้บริการด้านสุขภาพ  แสดงบทบาทได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม และมี
อิสระในการแสดงออก 

4.1.4  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีกระบวนการแก้ปัญหาทางสุขภาพอย่างเป็นระบบ และ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้

4.1.5 สามารถให้บริการทางการสาธารณสุขชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน  และบ าบัดโรค
เบื้องต้นและการส่งต่อ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 
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 4.2  ช่วงเวลา  
ชั้นปีที่/ภาค
การศึกษา 

รายวิชา จ านวนหน่วย
กิต 

3/2 PHP62-331 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 4 
3/3 PHP62-332 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 2 4 

 
    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
รายวิชา จ านวนชั่วโมง เวลาเรียน 
PHP62-333 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 96 วันจันทร์ – วันศุกร์ 

08.30 – 16.30 น. 
PHP62-334 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 2 96 วันจันทร์ – วันศุกร์ 

08.30 – 16.30 น. 
 
4.4 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์วิชาชีพ  

4.4.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 
4.4.2  มีองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ด้านการสาธารณสุขชุมชนที่เพียงพอต่อการน าไปประยุกต์ใช้ได้

อย่างเหมาะสม  
 4.4.3 มีความสามารถด้านเทคโนโลยี การสืบค้นและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.4.4  มีความคิดริเริ่ม ท างานเป็นทีมได้ ปรับตัวได้เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ที่ก าลัง

เผชิญหน้า 
 4.4.5  สามารถวิเคราะห์ วางแผน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 4.4.6  สามารถเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมเติมที่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง 
 4.4.7  มีทักษะการท างานในบทบาทวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในสถานการณ์จริง  
 4.4.8  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ และทักษะ และประยุกต์ใช้ในการท างานวิชาชีพได้เหมาะสม 
 

 4.5  ช่วงเวลา  
ชั้นปีที่/ภาค
การศึกษา 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

3/3 PHP62-391 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1 4 
4/3 PHP62-492 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2 9 

 
 4.6  การจัดเวลาและตารางสอน  
รายวิชา จ านวนชั่วโมง เวลาเรียน 
PHP62-391 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1 140 วันจันทร์ – วันศุกร์ 

08.30 – 16.30 น. 
PHP62-492 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2 480 วันจันทร์ – วันศุกร์ 

08.30 – 16.30 น. 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการวิจัย    
  5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

 รายวิชาโครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชนเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาศึกษาวิจัย
ประเด็นด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในในขอบเขตวิชาชีพ ตามความสนใจของนักศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบตาม
โครงร่างวิจัยในวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมโครงการ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

5.1.1 นักศึกษาเลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจเพ่ือท าโครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชน พร้อมติดต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

5.1.2  สืบค้นข้อมูล เพ่ือพัฒนาโครงร่างวิจัยที่ได้ร่างไว้ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข 
5.1.3  นักศึกษายื่นแบบเสนอโครงการ เพ่ือให้ผู้ประสานงานและคณาจารย์ในหลักสูตร ก าหนดอาจารย์ที่

ปรึกษาร่วมและคณะกรรมการสอบโครงร่าง 
5.1.4  น าเสนอโครงร่างฯ ต่อคณาจารย์ในหลักสูตร 
5.1.5 ด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ )หากเกี่ยวข้อง( 
5.1.6  ด าเนินการวิจัย 
5.1.7 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการวิจัย 
5.1.8  น าเสนอผลการศึกษาต่อคณาจารย์ในหลักสูตร 
5.1.9  ปรับแก้ และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาโครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชนพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
5.1.10  เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และ/หรือ น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ )หากมี( 

  
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   

5.2.1 นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยใช้ความรู้ทาง
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการสร้างโจทย์วิจัยได้  

5.2.2  นักศึกษาสามารถเข้าถึงและเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่ เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและน าไปวิเคราะห์ ในการจัดท าโครงการวิจัยได้  

5.2.3  นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการวางแผน การด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
น าเสนอผลการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัย และ การเผยแพร่งานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการ
น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการแบบต่าง ๆ ได้ )หากมี( 

5.2.4  นักศึกษามีทักษะด้านการจัดเตรียมและใช้สื่อเพ่ือการน าเสนอและเทคนิคการน าเสนอ 
5.2.5  นักศึกษามีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับบุคคล และหน่ วยงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
5.2.6  นักศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรมในการท าวิจัย 

5.3 ช่วงเวลา 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยวิชา 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต   
  4 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ    
5.5.1  ก าหนดผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  
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5.5.2  ผู้ประสานงานรายวิชาเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนต่างๆ ของรายวิชา พร้อมจัดท าคู่มือรายวิชา 
5.5.3 ผู้ประสานงานรายวิชาชี้แจงรายละเอียดรายวิชาแก่นักศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม 
5.5.4 แนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมหรือการพัฒนาโครงร่างวิจัย วิธีการเขียนรายงาน

ผลการวิจัย การจัดเตรียมสื่อการน าเสนอ และวิธีการน าเสนอ 
5.5.5  ผู้ประสานงานแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
5.5.6  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาในการพัฒนาโครงร่างวิจัย  ได้แก่ 

หัวข้อวิจัย ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และประสานงานกับศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าว  
 5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ประเมินโครงร่างวิจัย ไม่ต่ ากว่า 3 คน ท าหน้าที่ประเมินโครงร่าง
วิจัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะท าให้ได้ผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับระยะเวลาของการวิจัย 

5.6.2 เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการวิจัย นักศึกษาต้องจัดเตรียมรายงานผลการวิจัยและน าเสนอต่อ
คณาจารย์ในหลักสูตร  

5.6.3 เมื่อด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ในหลักสูตร นักศึกษาต้องปรับแก้และ
น าเสนอรายงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของรายงานการ
วิจัย 

5.6.4 การประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D, F โดยนักศึกษาจะผ่าน
รายวิชานี้ เมื่อมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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หมวดที ่4    ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ภาวะผู้น าด้านการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ - จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการบูรณาการ การ 

เรียนรู้ การแนะน าและให้ค าปรึกษา การประยุกต์
หลักวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
และควบคุมโรค กับการบ าบัดโรคเบื้องต้นและการ
ฟ้ืนฟูสภาพแก่นักศึกษา 

2. ความสามารถในการปฏิบัติงานในชุมชน - จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
- บูรณาการการเรียนการสอน/ กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ร่วมกับชุมชน สถานบริการหรือสถานประกอบการ 
3. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- ก าหนดรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลักสูตร 

- จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
สืบค้นข้อมูล 

- จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเพ่ิมทักษะความ 
สามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาท าสื่อและ
น าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 

4. จิตสาธารณะ - จัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม
เสริมหลักสูตรและวิชาการ 

- ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยครอบคลุม 5 ด้าน โดยให้กระจายความหมายของแต่ละผลการ
เรียนรู้ออกเป็นรายข้อที่สามารถวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา น าไปก าหนดใช้ตามความ
เหมาะสม ดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกล้าหาญทางจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 
  1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1( มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น 
   2( มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
   3( มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 
  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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   1( บรรยาย 
   2( ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
   3( อภิปรายประกอบสื่อ 
   4( อภิปรายกลุ่มย่อย 
   5( การเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
   6( กิจกรรมกลุ่ม )Group Process( 
   7( การจัดการความรู้ )Knowledge Management( 
   8( การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ )Knowledge Sharing( 
   9( สุนทรียสนทนา )Dialogue( 
   10( การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-based Learning 
   11( ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
   12( การเข้าเรียน การตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1( พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งรายงานตามขอบเขตของงาน และการตรงต่อเวลา 
    2( การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม 
    3( การโต้ตอบ ถกเถียง และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
    4( การน าเสนอโครงงาน 
    5( ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของนักศึกษา 
    6( ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการท างาน 
    7( ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนคิด )Reflection( ผ่านการบันทึกการ
เรียนรู้ )Journal Reflection( 
   8( ดูพฤติกรรมในการเข้าเรียนความรับผิดชอบทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
 
 2. ด้านความรู้  
 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคม 
  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1( มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา  
   2( สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต  
   3( แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
  2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1( บรรยาย 
   2( ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
   3( อภิปรายประกอบสื่อ 
   4( อภิปรายกลุ่มย่อย 
   5( วิทยากรพิเศษ 
   6( นิทรรศการทางศิลปะแขนงต่าง ๆ  
   7( การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   8( การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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   9( การอภิปรายกลุ่ม 
   10( การท างานในชั้นเรียน 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1( การสอบปรนัยและอัตนัย 
   2( การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 
   3( การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
   4( ประเมินผลเนื้อหาการสอบอัตนัยและปรนัย 
   5( การประเมินผลงานและการสร้างสรรค์ผลงาน 
   6( ประเมินกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
   7( การน าเสนองาน 
   8( การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม 
   9( การโต้ตอบ ถกเถียง และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1( สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้ 
   2( สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 
    3( ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1( บรรยาย 
   2( ยกตัวอย่างการศึกษา 
   3( อภิปรายรายกลุ่มย่อย 
   4( กิจกรรมกลุ่ม )Group Process( 
   5( วิเคราะห์กรณีศึกษา )Case Study( 
   6( การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะร่วมกัน 
   7( อภิปรายประกอบสื่อ 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1( การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
   2( การประเมินผลรายงานกลุ่ม และรายงานย่อย 
   3( การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
   4( การประเมินผลงานและสร้างสรรค์ผลงาน 
   5( การประเมินกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
   6( การน าเสนองาน )Presentation( 
 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1( สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
   2( ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ  
   3( วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1( อภิปรายกลุ่ม 
   2( ท ารายงานกลุ่ม 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1( การโต้ตอบ ถกเถียง และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
  2( การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถสื่อสารใช้สถิติ/คณิตศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
  5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1( สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่
เหมาะสม 
   2( สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 
   3( มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การ
สืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 
   5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1( เรียนรู้ด้วยตนเอง )Self-directed Learning( โดยก าหนดแหล่งค้นคว้าในสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   2( น าเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3( การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะร่วมกัน 
   4( การมอบหมายการท ารายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว 
   5( การแนะน าแหล่งข้อมูลเบื้องต้น 
   6( การสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1( ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน )Performance Evaluation( 
   2( ประเมินจากการสังเกตในการน าเสนองาน 
   3( ประเมินความสามารถการใช้สื่อในการน าเสนอ 



62 
 

   4( การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต )สาขาสาธารณสุขชุมชน(  ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ของหมวด
วิชาเฉพาะให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ครอบคลุม 6 ด้าน โดยให้
กระจายความหมายของแต่ละผลการเรียนรู้ออกเป็นรายข้อที่สามารถวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา น าไปก าหนดใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยและสังคม 
 2)  รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
 3)  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1(  เสริมพลัง Empowerment โดยการสอดแทรกการให้คุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจริต ในการเรียนการสอน     แต่ละรายวิชา ผ่านการบรรยาย ยกตัวอย่างกรณี การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 2(  มอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม ผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ Problem-Based Learning, Project–Based Learning, Community-Based 
Learning, Experiential-Based Learning เป็นต้น  

 3(  ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติในการเข้าเรียนและการส่งงานที่มอบหมายต่างๆ ทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุ่ม   

 1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 1)  ประเมินจากความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2)  ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคมทุกด้าน 
 3)  ประเมินจากเนื้อหางานที่ได้รับมอบหมายและการติดตามในการฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม 

4)  ประเมินจากความถูกต้องตามแนวปฏิบัติทางวิชาการ และจริยธรรมจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
 

  2.  ความรู้ 
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   

1)  มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข 
 2)  มีความรู้ เท่าทันต่อเหตุการณ์  และข่าวสารที่ เกี่ยวข้องตามพลวัตรของศาสตร์ทางการ 

    สาธารณสุขและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3)  ม ีค ว าม รู ้ที ่ส า ม า รถ ป ระย ุก ต ์ใช ้ใน ก าร แ ก ้ไข ป ัญ ห า  พ ัฒ น า งาน ว ิช า ก าร แ ล ะ 

   วิชาชีพได้ 
 2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการ Active Learning  
ใน แ ต่ ล ะ ร าย วิ ช า ใน รู ป แ บ บ ต่ า งๆ  ได้ แ ก่  Case-Based Learning, Problem-Based  
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 Learning, Project–Based Learning, Community-Based Learning, Experiential- 
 Based Learning เป็นต้น  

2) จั ด ก าร เรี ยน การสอน ที่ เน้ น ให้ ผู้ เรี ย น ได้ ฝึ กป ฏิ บั ติ จ ริ ง ในสถาน การณ์ จ าลอ งใน   
  ห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติในชุมชน และการฝึกปฏิบัติกับประสบการณ์จริงในชุมชน 
  สถานบริการหรือสถานประกอบการ 

 2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินความรู้โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน  

  และการน าเสนอผลงาน 
2) ประเมินกระบวนการ รายงานผลการศึกษา และการน าเสนอผลการศึกษาใน รายวิชาที่มี  

  ก าร เรี ยน การสอนด้ วย  Case-Based Learning, Problem-Based Learning, Project– 
   Based Learning, Community-Based Learning, Experiential-Based Learning  
   เป็นต้น  

3( ประเมินด้วยวิธีการ Formative assessment ในรายวิชาที่มีการประยุกต์ใช้ความรู ้ในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ 

 
  3. ทักษะทางปัญญา 

  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1( น าความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 
2) คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 
3) สังเคราะห์ความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมจากการบูรณาการศาสตร์ทางสาธารณสุขกับศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 

3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์  
  สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมการอภิปรายกลุ่ม วิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยนความรู้โดยมี 
  ข้อมูลเชิงประจักษ์และมีเหตุผล ฝึกความคิดรวบยอด ด้วยกระบวนการ Active Learning  
  ในแต่ละรายวิชาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Case-Based Learning, Problem-Based  
  Learning, Project–Based Learning, Community-Based Learning, Experiential- 
  Based Learning เป็นต้น  
2)  จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จ าลองในห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติในชุมชน และการฝึกปฏิบัติกับประสบการณ์จริงในชุมชน  
  สถานบริการหรือสถานประกอบการ 
 3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินจากการสอบข้อเขียนเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน และการน าเสนอผลงาน โครงการต่างๆ 

2( ประเมินกระบวนการ รายงานผลการศึกษาและการน าเสนอผลการศึกษาในรายวิชาที่มีการเรียน
ก า ร ส อ น ด้ ว ย  Case-Based Learning, Problem-Based Learning, Project–Based  
Learning, Community-Based Learning, Experiential-Based Learning เป็นต้น  
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3(  ประเมินด้วยวิธีการ Formative assessment ในรายวิชาที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ 

4( การสังเกตนักศึกษาด้านความสามารถในการตัดสินใจการแก้ปัญหาในสถาณการณ์ต่างๆ  
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในบทบาทของตน 
    4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในบทบาทของตน 

1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและผู้อ่ืน 
2)  สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่องาน ตนเอง และผู้อ่ืน  
3)  มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบในบทบาทของตน 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการฝึกท างานกลุ่ม มอบหมายงานที่ 
 สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการทั้งเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความรู้ มีบทบาทในการเป็นผู้จัดและด าเนินโครงการ ด้วยกระบวนการ Active Learning ในแต่ละ
รายวิชาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  Case-Based Learning, Problem-Based Learning, Project–
Based Learning, Community-Based Learning, Experiential-Based Learning เป็นต้น 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะทางสังคม เช่น การประสานงาน วัฒนธรรมองค์กร มารยาททาง
สังคม 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีการพบปะพูดคุย และให้ค าปรึกษาปัญหาต่างๆ ใน  
    กระบวนการเรียนการสอน และงานต่างๆ 
 

4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในบทบาทของตน 

1) ประเมินจากการน าเสนอในงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  วินัยและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
3)  ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม ความส าเร็จของงาน ความถูกต้องทางวิชาการและแนว   
    ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถน าความรู้ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ ไปใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลและแปล   
    ความหมาย 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้   
    รูปแบบการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
                และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2) มอบหมายให้มีการอ่านบทความวิจัยและต าราภาษาอังกฤษ  
3) น าเสนองานที่ได้รับมอบหมายจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ในแต่ ล ะรายวิ ช า ใน รูป แบ บต่ างๆ  ได้ แก่  Case-Based Learning, Problem-Based 
Learning, Project–Based Learning, Community-Based Learning, Experiential-
Based Learning เป็นต้น 

5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
        และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินทักษะการใช้สารสนเทศ การค านวณ การวิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 2) ประเมินจากความส าเร็จของงาน และความถูกต้องทางวิชาการ  
 3( ประเมินจากทักษะการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย  
 

 6. ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1) สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การแนะน าและให้ค าปรึกษา   และประยุกต์    
    ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในบทบาทของนักวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
2) สามารถประยุกต์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แบบ
มีส่วนร่วมในชุมชน 
3) สามารถส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค ฟ้ืนฟูสภาพ ตรวจประเมินและบ าบัดโรค
เบื้องต้น และช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ 

6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
1) เน ้น ให ้น ัก ศ ึก ษ าค ิด ว ิ เค ร า ะห ์ สั งเคราะห์  แก้ ไขปัญหา ส่ งเสริมการอภิปรายกลุ่ ม 

วิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยนความรู้โดยมี    ข้อมูลเชิงประจักษ์และมีเหตุผล ฝึกความคิดรวบยอด 
ด้วยกระบวนการ Active Learning ในแต่ละรายวิชาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Case-Based 
Learning, Problem-Based Learning, Project–Based Learning, Community-Based 
Learning, Experiential-Based Learning  เป็นต้น  

2)  จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งห้องปฏิบัติการ ชุมชน หรือสถาน
ประกอบการ 

3( การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพในชุมชน สถานบริการ หรือสถานประกอบการ 
6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1) ประเมินกระบวนการ รายงานผลการศึกษาและการน าเสนอผลการศึกษาในรายวิชาที่มี  
  การเรียนการสอนด้วย Case-Based Learning, Problem-Based Learning, Project–  
    Based Learning, Community-Based Learning, Experiential-Based Learning  
    เป็นต้น  
2( ประเมินผลโดยการติดตาม )Formative assessment( การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพใน
ชุมชน สถานบริการ หรือสถานประกอบการ 
3( ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ )Comprehensive test(
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
●  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   ○  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การรูส้ารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ต้องพัฒนา 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 1. กลุ่มวชิาภาษา                
GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ●  ● 
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 
GEN61-123 การอ่านและการเขยีนเชิงวิชาการ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 
GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 

GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรบัสื่อและการสื่อสาร ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์                

GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○   ● ○ ○ ● 
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○   ○ ● ● ○ 
 3. กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                
GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย  ●   ● ● ● ● ● ○   ● ● ○ ● 
GEN61-152 การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน ● ● ○ ●  ● ● ● ○   ● ● ○ ● 

 4. กลุ่มวิชาบูรณาการ                

GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 
 
 

●   ●  ○ ● ● ○   ● ● ○ ○ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การรูส้ารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ต้องพัฒนา 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 5. กลุ่มวิชาสารสนเทศ                

GEN61-171 เทคโนโลยสีารสนเทศในยุคดิจิทัล ○  ○ ●  ○ ○ ○  
 

 
 

 
 

 
 

○  ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
⬤  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   ○  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                   
   กลุ่มวิทยาศาสตร ์                   
BIO61-101      หลักชีววิทยา 1 ●   ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ○    
BIO61-102      ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 ●   ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ●    
CHM61-103    ปฏิบัติการเคมพีื้นฐาน ●   ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ●    
CHM61-106    เคมีพื้นฐาน ●   ● ○ ○ ● ○  ●   ● ● ●    
PHY61-102     ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ●   ● ○ ○ ● ○  ● ●  ● ● ●    
PHY61-106     ฟิสิกส์ทั่วไป ●   ● ○ ○ ● ○  ○   ● ● ●    
OCC61-202     ชีวเคมีในงานสาธารณสุข  ●   ●   ●   ○ ●   ●     
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์                   
MAT61-108     คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุขศาสตร ์ ●   ●  ○ ● ○    ●  ●     
   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข                   
PHP62-111     การสาธารณสุขชุมชน  ●   ●   ●     ○    ○ ○   
OCC62-212     กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย ์ ●   ●   ○    ○   ●  ●   
ENH62-203     จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาสาธารณสุขพื้นฐาน ●   ●   ●    ○     ○   
PHP62-212     ประชากรกับการสาธารณสุข ●   ●    ●     ●   ○   
PHP62-213     พยาธิสรรีวิทยา ●   ●   ●    ○   ●  ●   
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
PHP62-214     โภชนาการสุขภาพชุมชน ●   ●   ●    ○  ●   ● ○ ○ 
ENH62-202    สถิติเบื้องต้นส าหรับสาธารณสุข ●   ●   ●    ○   ●     
ENH62-311    ชีวสถิต ิ ●   ●   ●    ○   ●     

ENH62-312    เศรษฐศาสตร์สขุภาพข้ันแนะน า ●   ●   ●    ●   ○     
2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข                    
ENH62-111 อนามัยสิ่งแวดล้อม ●   ●   ●    ●   ○     
OCC62-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ●   ●   ○    ●    ○ ○   
PHP62-221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ ●   ●   ●    ● ○   ○  ●  
PHP62-222 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ●   ●   ●    ● ○   ○  ●  
OCC62-313 ระบาดวิทยา ●   ●   ●    ○    ○    
PHP62-323 การป้องกันและควบคมุโรค ●   ●   ●    ○    ○  ○ ● 
PHP62-324 การบริหารงานสาธารณสุขชุมชน ● ○ ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ● ○ ○  ○ ○   

PHP62-325 กฎหมายสุขภาพและนิตเิวชศาสตร์ ● ●  ●   ●   ○     ○ ○   

PHP62-326 การจัดการระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย ●   ●   ●   ○     ○  ○ ○ 

PHP62-327 การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ●   ●   ●   ○    ● ○ ○   

PHP62-328 จิตวิทยาในการท างานสาธารณสุข ● ●  ●   ●   ● ○   ○  ● ○  

PHP62-329 เภสัชสาธารณสุข ● ○  ● ●  ● ○  ● ●    ● ●   

PHP62-330 การประเมินผลกระทบสุขภาพ ● ●  ●   ●    ●  ● ○ ○  ●  
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

PHP62-331 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1  ● ● ● ●  ●    ●    ○ ○ ○ ● 

PHP62-332 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น2  ● ● ● ●  ●    ●    ○ ○ ○ ● 

PHP62-333 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบดัโรคเบื้องต้น1  ● ●  ○ ○ ● ●   ●    ● ○ ○ ● 
PHP62-334 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบ าบดัโรคเบื้องต้น2  ● ●  ○ ○ ● ●   ●    ● ○ ○ ● 
PHP62-435 ระเบียบวิธีวิจยัทางการสาธารณสขุ ●  ●   ●  ●   ●   ● ○    
PHP62-436 การบ่มเพาะธุรกิจสุขภาพ ● ● ●   ● ●  ●   ○  ●  ○   

PHP62-437 สัมมนาทางการสาธารณสุขชุมชน ●     ●  ○ ●  ●   ○ ●    
PHP62-438 กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและกฎหมาย   
                           อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ● ● ●   ● ●   ●    ○ ○   

PHP62-439 โครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชน ●  ●   ●  ●   ●   ●   ○ ○ 

PHP62-440 การจัดการสังคมผู้สูงอาย ุ ●   ●   ●   ○     ○ ○ ○  
PHP62-441 กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน ●    ●   ○ ● ● ● ●   ○  ● ○ 
PHP62-442 การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ●    ●    ● ● ● ●   ○  ● ○ 

PHP62-443 การบริหารจัดการสุขภาพภาคประชาชน ●   ●   ○    ● ●   ○ ○   
PHP62-444 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ●    ●    ● ● ●   ○   ●  
PHP62-391 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1  ● ●    ● ●   ● ●   ○ ● ● ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
PHP62-492 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2  ● ●    ● ●   ● ●     ○ ● ● ● 
5) หมวดวิชาเลือกเสร ี                   
PHP62-251 การแพทย์ทางเลือก ● ● ●   ● ●  ●   ○   ○ ○  ● 
PHP62-252 การสื่อสารสาธารณสุขไทย -อาเซียน  ●   ●   ●   ○     ●   ○ 
PHP62-253 เพศวิถี ●   ●   ●   ○ ○    ○   ○ 
PHP62-254 ระบบสาธารณสุขไทย -อาเซียนเปรียบเทียบ  ●   ●   ●   ○    ○    ○ 
PHP62-355 การสื่อสารภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข ●   ●   ●    ○    ●    
PHP62-356 การดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ●   ●   ●    ●    ○   ● 
PHP62-357 การสาธารณสุขพหุลักษณ ์ ●   ●   ●   ○ ○    ○ ○   
PHP62-358 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ●   ●   ●   ● ○    ● ○   
PHP62-359         การตลาดเชิงสังคมในงานสาธารณสุข ●     ● ●   ○    ○  ○   
PHP62-460         การวิจัยเชิงคุณภาพ ●  ●   ● ● ○   ○    ● ○   
PHP62-461         การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ●     ● ●   ●     ○  ○  
PHP62-462         การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบทาง

สาธารณสุข 
  ●   ●  ○ ●     ● ○ ○   

PHP62-461         วิจัยเชงิพื้นที่ในการแก้ปัญหาสาธารณสุข   ●   ●   ●    ● ○ ● ○   
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หมายเหตุ: 
  หลักสูตรใดที่มี มคอ.1 ก ากับ การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะสามารถยึดตามที่ มคอ.1 ของสาขาวิชานั้น ๆ ที่ก าหนดไว้ แตห่ากหลักสูตรใดไม่มี มคอ.1 ก ากับ    การก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวชิาเฉพาะให้ยึดตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้เช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่ก าลังศึกษา 

มีคณะกรรมการทวนสอบแผนการสอน การออกข้อสอบ โครงงาน และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ า
ประจ าส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การประเมินการส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์  
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัย และส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ก าหนด  
ประกอบด้วย 

1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.2 มาตรฐานจริยธรรม จรรยบรรณ ข้อปฎิบัติทางวินัย สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

1.1.3 ปรัชญาและนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
1.1.4 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรร
งบประมาณรายปีทั้งในส่วนบุคคล และงบประมาณการพัฒนาอาจารย์ที่จัดสรรให้ส านักวิชา เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการ ดังนี้  

 1.2.1 ด้านการศึกษาต่อ  
 1.2.2 การพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญ โดยการประชุม ฝึกอบรม ดูงานวิชาการ 
 1.2.3 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
 1.2.4 ทักษะการจัดการเรียน การสอน การออกข้อสอบและการประเมินผล  

 1.3 ส านักวิชาฯ มอบหมายอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
1.3.1 ให้ค าแนะน าและปรึกษาเพ่ือการเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์และการด ารงตน

ในสังคมของส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1.3.2 ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการนิเทศการฝึก 

                  ประสบการณ์และปฏิบัติการทางวิชาชีพ  
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1.3.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ 

สอน การวัดผลและการประเมินผลที่จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ    
โดยมหาวิทยาลัย ได้น ากรอบของ UKPSF (United Kingdom Professional Standard 
Framework) เป็นกรอบในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 2.1.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนแบบ Active  
Learning ได้แก่ Problem Based Learning (PBL), Community Based Learning เป็นต้น 

2.1.3  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการประเมินผลการเรียนการสอนประจ าปี/ภาค
การศึกษา โดยเน้นมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ในสาขาวิชาตามรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) รวมถึงข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องกับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

2.1.4  จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร  
ผู้สอน และผู้เรียน 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1  สนับสนุนให้บุคลากรเข้าประชุม อบรม ศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ  

วิชาชีพอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการบูรณาการการ

วิจัย และการบริการวิชาการในการเรียนการสอน 
2.2.3 ส านักวิชาและมหาวิทยาลัยมีข้อก าหนดเรื่องภาระงาน เพ่ือให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการด้าน

ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2.2.4 สนับสนุนให้มีการขอทุนท าวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกันคณุภาพหลักสูตร  
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
        การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามมาตรฐานสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
         
2. บัณฑิต 
        การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร )มคอ.2(  ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1( ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2( ด้านความรู้   3( ด้านทักษะทางปัญญา  4( ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในบทบาทของตน   5( ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   6( ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ  
    
3. นักศึกษา 
     3.1 การรับนักศึกษา 
     รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบโควตา ระบบรับตรง 
และระบบ Admission รวมถึงระบบอื่น ๆ    หลักสูตรมีแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 
ปี  )ปีการศึกษา 2562-2566( จ านวนปีละ 80 คน โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ส านักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ใช้ระบบรับนักศึกษา รวม 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาสาธารณสุขชุมชน โดยมีระบบการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในชั้นปี
ที ่1 
     3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
     มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระบุในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และ
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม โดยมีการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี การจัดท า
แผนกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดเป็นนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้หลักสูตรใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี
ทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมเหมาะสมและเพียงพอ 
     3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
     ผลจากการใช้ระบบในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในหัวข้อ 3.2 จะท าให้นักศึกษาของหลักสูตร
เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ที่มีความรอบรู้ ทักษะและการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  มี
ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและประยุกต์สู่การ
พัฒนาสุขภาพประชาชน มีทักษะในการจัดการสุขภาพชุมชน การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและการประกอบ
ธุรกิจสุขภาพ   มีคุณธรรม จริยธรรม ความชื่อสัตย์ ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม 
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4. อาจารย์ 
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
     การบริหารอาจารย์และพัฒนาอาจารย์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นในด้านความโปร่งใส 
ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม และความเท่าเทียมของคณาจารย์ในหลักสูตร มีการมอบหมาย
ภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  ตรางตามวิชาชีพ  มีการก าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจนในภารกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการ กิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์ โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรเพ่ือให้ทุกคนได้มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองทาง
วิชาการและด้านสมรรถนะต่าง ๆ 

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ โดยการพิจารณาอัตราก าลังและคุณสมบัติโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่งให้
คณะกรรมการประจ าส านักวิชากลั่นกรองให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
ด าเนินการรับสมัคร โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
            4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และการทบทวน
หลักสูตร 
    - ก่อนเริ่มภาคการศึกษาทุกครั้ง คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะ
ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการรายวิชา โดยส านักวิชาจัดให้มีข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์ได้ด าเนินตาม 
    - ทุกสิ้นภาคการศึกษา คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะด าเนินการ
ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น 
    - ผู้เรียนมีส่วนในการประเมินอาจารย์ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการสอนของ
อาจารย์ 
     - อาจารย์มีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินหลักสูตร 
    - อาจารย์ให้ความร่วมมือ เสนอความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นความจริง เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
     4.2 คุณภาพอาจารย ์
     คณาจารย์มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ของตนเอง สะท้อนออกมาในผลงานทางวิชาการต่อเนื่อง สามารถยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร และมีการพัฒนาคุณวุฒิ เพ่ือรองรับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
      4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
     อาจารย์ในหลักสูตรฯ คงอยู่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามอัตราก าลังของอาจารย์
เมื่อเทียบจ านวนนักศึกษา 
  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
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     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน )ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562( ออกแบบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  
มุ่งเน้นการตอบสนองการผลิตบัณฑิตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุขชุมชน ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร 3 หมวดหลักได้แก่ หมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสาระรายวิชาเป็น 5 กลุ่มหลักในวิชาชีพ คือ กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ชุมชน กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข กลุ่มตรวจประเมิน 
การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งต่อ กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และกลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข โดยจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับสมรรถนะของนักวิชาการ
สาธารณสุข จากสภาการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
     5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน )ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562( มีระบบกลไก
การวางระบบผู้สอนเริ่มตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลังตามกรอบภาระงานของเนื้อหาสาระรายวิชาตามกลุ่ม
วิชาชีพหลัก มีการก าหนดคุณสมบัติของอัตราก าลัง และการสรรหาอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญตรงตามกลุ่ม
วิชาชีพ มีการก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาของปีการศึกษา โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญ และการเกลี่ยภาระ
งานสอนให้เหมาะสมและตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ า หากต้องการอาจารย์พิเศษ/ วิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางหลักสูตรจะมีระบบและกลไกการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ/วิทยากร ผ่านที่
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแก่คณะกรรมการประจ าส านักวิชาตามล าดับ 
     5.3 การประเมินผู้เรียน 
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน )ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562( ใช้ระบบการ
ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 6 ด้าน  คือ 1( ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2( ด้านความรู้   3( ด้านทักษะทางปัญญา  4( ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใน
บทบาทของตน   5( ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   6( ด้าน
ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่ปรากฏใน มคอ.2 และ
มีกระบวนการสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา  
  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     6.1 การบริหารงบประมาณ 
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีระบบการบริหารงบประมาณในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แบบรวม
ศูนย์ คือ งานบริการกลาง ท าหน้าที่ให้บริการเพ่ือการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ผ่านศูนย์ต่าง ๆ ที่
ส าคัญ ได้แก่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  ประสานความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่านส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
     หลักสูตรมีความพร้อมของทรัพยากรการเรียนการสอนและระบบการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลที่นักศึกษา
สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้อย่างสะดวกโดยมีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งมีต ารา หนังสือ 
วารสารวิชาการทางด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

หลักสูตรบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์
ที่มีความหลากหลายให้เพียงพอต่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติที่เหมาะสมกับจ านวนของผู้เรียน  
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มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีนักวิทยาศาสตร์และพนักงานวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ในหลักสูตร/สาขาวิชา เป็นผู้ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยและพร้อมใช้
ตลอดเวลา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูล โดยมี
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยมีทรัพยากรเฉพาะส าหรับ
ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หนังสือของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชามีฉบับภาษาไทย จ านวน 765 รายการ และภาษาต่างประเทศ จ านวน 493 รายการ     

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
     มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการสอนและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ หลักสูตรมีการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรในการเรียนการสอนของหลักสูตร 
คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอนทางด้านสาธารณสุขและ
สาขาที่เก่ียวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศต่อศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและสิ่งก่อสร้าง
ที่เก่ียวข้องกับรายวิชาโครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชนและให้บริการการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
และครุภัณฑ์ รวมถึงเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ตามความต้องการของหลักสูตร 
     6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
     หลักสูตรน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ ซึ่งจัดท าโดยศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา และผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดจากรายงานประจ าปีเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ไปประกอบการพิจารณาการประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากร 
  
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
มีการก าหนดตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดโดย
มีตัวบ่งชี้หลัก ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1( อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวน
การด าเนนิงานหลักสูตร 

X X X X X 

2( มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา )ถ้ามี( 

X X X X X 

3(  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม )ถ้ามี( ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 



 

79 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

4( จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
)ถ้ามี( ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5( จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ  มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6( มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 )ถ้ามี( 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7( มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8( อาจารย์ใหม่ )ถ้ามี(ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9( อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10( จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน )ถ้ามี( 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11( ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0   

   X X 

12( ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ)ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 10 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบคณุวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งช้ีบังคับ )ตัวบ่งช้ีที่ 1-5( มีผลการ
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเปา้หมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดย
พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแตล่ะป ี
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หมวดที ่8 การประเมินการด าเนินการของหลักสูตร  
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ก าหนดให้มีประเมินกลยุทธ์การสอนรายวิชาทุกวิชา ดังนี้ 

1.1.1 อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
1.1.2 ผู้บริหาร/อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเดียวกันและ/หรือต่างรายวิชา สังเกตการณ์สอน กิจกรรม

การเรียนการสอน ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
1.1.3 นักศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในแต่ละรายวิชา 
1.1.4 นักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเมื่อ

สิ้นสุดภาคการศึกษา 
1.1.5 จัดการประชุมหรือจัดกิจกรรมให้คณาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การ

สอนระหว่างกัน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ทุกคนในทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการ 
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

1.2.2  มีการประเมินทักษะการสอนในชั้นเรียนและในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้สอน/ 
เพ่ือนร่วมงาน/ผู้บริหาร 

  1.2.3 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะส่งตรงให้อาจารย์เพ่ือการปรับปรุง  และส่งให้คณบดีเพ่ือ  
 เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ต่อไป 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7( เมื่อสิ้นปีการศึกการศึกษา 
2.2  คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร ท าการวิจัยเมื่อใช้หลักสูตรครบ 4 ปี ส ารวจข้อมูลความคิดเห็นต่อ

หลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากรในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ บัณฑิตใหม่ ผู้ ใช้บัณฑิต และ
จัดการประชุมทบทวนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 
และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประเมินผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณารายงานผลประเมินหลักสูตรทั้งระดับรายวิชา
และระดับหลักสูตร วิเคราะห์ประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาคณาจารย์ เพ่ือการ
ปรับปรุงรายวิชา และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต )หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) และ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน )หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
1. เปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
 

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1. ชื่อหลักสูตร 
       )ภาษาไทย( สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
       )ภาษาอังกฤษ( Bachelor of Public Health 
2. ชื่อปริญญา 
       )ภาษาไทย( ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
                               ชื่อย่อ : ส.บ.  
       )ภาษาอังกฤษ( ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Health  

 ชื่อย่อ :     B.P.H. 

1. ชื่อหลักสูตร 
        )ภาษาไทย( สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาขาสาธารณสุขชุมชน 
        )ภาษาอังกฤษ( Bachelor of Public Health Program in Community Public Health 
2. ชื่อปริญญา 
        )ภาษาไทย( ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต )สาธารณสุขชุมชน( 
                               ชื่อย่อ : ส.บ.  
        )ภาษาอังกฤษ( ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Health )Community Public Health) 

 ชื่อย่อ :     B.P.H. )Community Public Health) 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร  
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
 (192 หน่วยกิตไตรภาค) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 (189 หน่วยกิตไตรภาค) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2561) 40 หน่วยกติ   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2561) 40 หน่วยกิต   

1) กลุ่มวิชาภาษา  20 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาภาษา  20 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 
5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต 5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต 
*ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร   *สูตรไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลัก    

2. หมวดวิชาเฉพาะ 144 หน่วยกิต   2. หมวดวิชาเฉพาะ 141 หน่วยกิต   

1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  78 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  47 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 57 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 94 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาประสบการณืวิชาชีพ 9 หน่วยกิต    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต   
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3. เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขชุมชน)  
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
 (192 หน่วยกิตไตรภาค) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 (189 หน่วยกิตไตรภาค) 

สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือการปรับ

หน่วยนับ) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต - 
1. กลุม่วิชาภาษา 20 หน่วยกิต 1. กลุม่วิชาภาษา 20 หน่วยกิต - 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต - 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 8 หน่วยกิต 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 8 หน่วยกิต - 
5. กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 5. กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต - 
6. กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต 6. กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 144  หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ 141  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต - 
PHY61-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน 

Fundamental Medical Physics 
2(2-0-4) PHY61-106 ฟิสิกส์ทั่วไป 

General Physics  
4(4-0-8) เปลี่ยนรายวิชาให้มี

เนื้อหาเหมาะสม
หลักสตูร 

   PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 
Physics Laboratory I 

1(0-3-2) เพิ่มรายวิชา 

ENV61-213 ชีวสถิต ิ
Biostatistics 

3)3-0-6( ENH62-202 สถิติเบื้องต้นส าหรับสาธารณสุข 
Fundamental Statistics for Public 
Health 

2(2-0-4) แยกเป็น 2 วิชา คือ 
สถิติเบื้องต้นส าหรับ
สาธารณสุข  
และชีวสถิต ิ   ENH62-311 ชีวสถิต ิ 

Biostatistics 
2)2-0-4( 

PHP61-215 พยาธิสรรีวิทยา 4)4-0-8( PHP62-213 พยาธสิรรีวิทยา  4)4-0-8( เปลี่ยนรหัสวิชา  
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
 (192 หน่วยกิตไตรภาค) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 (189 หน่วยกิตไตรภาค) 

สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือการปรับ

หน่วยนับ) 

Pathophysiology Pathophysiology 
OCC61-101 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 

Anatomy and Physiology 
4)3-3-8( 
 

OCC62-212 กายวภิาคศาสตร์และสรรีวิทยามนุษย์  
Human Anatomy and Physiology 

4)3-3-8( เปลี่ยนรหัสวิชา  

PHP61-111 
 

การสาธารณสุขชุมชนขั้นแนะน า 
Introduction to Community Public Health 

2)2-0-4( 
 

PHP62-111 การสาธารณสุขชุมชน  
Community Public Health 

2)2-0-4( เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยน
ช่ือวิชา 

PHP61-112 ปรัชญาการสาธารณสุข 
Public Health Philosophy 

2)2-0-4( 
 

- - - ไม่มรีายวิชานี้ 
เนื่องจากปรับเนื้อหาไป
สอนไปรวมกับรายวิชา
การ สาธารณสุขชุมชน 

ENV61-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยาสาธารณสุข 
Microbiology and Parasitology in Public Health 

3)2-3-6( 
 

ENH62-203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยาสาธารณสุขพื้นฐาน 
Microbiology and Parasitology in Public 
Health 

3)2-3-6( 
 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา  

OCC61-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข  
Biochemistry in public health 

3)3-0-6( OCC62-201 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข  
Biochemistry in public health 

3)3-0-6( เปลี่ยนรหัสวิชา  

OCC61-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขัน้แนะน า 
Introduction to Occupational Health 

4(4-0-8) OCC61-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety 

4)4-0-8( เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา
และค าอธิบายรายวิชา 

ENV61-111 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า 
Environmental Health 

4)4-0-8( ENH62-111 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health 

4)4-0-8( เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา
และค าอธิบายรายวิชา 

PHP61-214 โภชนาการสาธารณสุข 
Public Health Nutrition 

4)3-3-8( PHP62-214 โภชนาการสขุภาพชุมชน  
Community Health Nutrition 

4)3-3-8( เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา
และค าอธิบายรายวิชา 

PHP61-221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์
Health Education and Behavioral Sciences 

4)3-3-8( PHP62-221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์
Health Education and Bahavioral 
Science 

4)3-3-8( เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
 (192 หน่วยกิตไตรภาค) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 (189 หน่วยกิตไตรภาค) 

สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือการปรับ

หน่วยนับ) 

ENV61-316 การป้องกันและควบคมุโรค 
Disease Control and Prevention 

4(4-0-8) PHP62-323 การป้องกนัและควบคมุโรค 
Disease Control and Prevention  

4)4-0-8( เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

PHP61-325 
 

เภสัชสาธารณสุข  
Pharmacy in Public Health  

4)4-0-8( 
 

PHP62-329  เภสัชสาธารณสุข  
 Pharmacy in Public Health  

4)4-0-8( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

OCC61-312 ระบาดวิทยา 
Epidemiology 

4(4-0-8) OCC62-313 ระบาดวิทยา 
 Epidemiology 

4)4-0-8( เปลี่ยนรหัสวิชา 

ENV61-315 การบริหารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration  
 

2(2-0-4)  PHP62-324 การบริหารงานสาธารณสุขชุมชน 
Community Public Health 
Administration  

4)4-0-8( เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา
และค าอธิบายรายวิชา 

PHP61-333 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 
Health Assessment and Fundamental 
Therapy I 

4)3-3-8( PHP62-331 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 1 
Health Assessment and Fundamental 
Therapy I  

4)3-3-8( เปลี่ยนรหัสวิชา 

PHP61-222 กฎหมายสุขภาพและนิตเิวชศาสตร์ 
Health Law and Forensic Medicine 

2)2-0-4( PHP62-325 กฎหมายสุขภาพและนิตเิวชศาสตร์  
Health Law and Forensic Medicine 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 

ENV61-314 เศรษฐศาสตรส์ุขภาพข้ันแนะน า 
Introduction to Health Economics 

2(2-0-4) ENH62-312  เศรษฐศาสตรส์ุขภาพข้ันแนะน า 
Introduction to Health Economics 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 

PHP61-441 กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน   
Community Health Development Process 

4)1-9-7(  PHP62-441 กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน   
Community Health Development 
Process 

4)1-9-7( เปลี่ยนรหัสวิชาหน่วย
กิต และค าอธิบาย
รายวิชา 

OCC61-313 ระเบียบวิธีวิจยัทางการสาธารณสขุ 
Research Methodology in Public Health 

2(1-3-4)  PHP62-435 ระเบียบวิธีวิจยัทางการสาธารณสขุ 
Research Methodology in Public Health 

3(2-3-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา เพิ่ม
หน่วยกิต 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
 (192 หน่วยกิตไตรภาค) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 (189 หน่วยกิตไตรภาค) 

สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือการปรับ

หน่วยนับ) 

PHP61-213 
 

ประชากรกับการสาธารณสุข 
Population and Public Health 

2)2-0-4( 
 

PHP62-212 ประชากรกบัการสาธารณสุข  
Population and Public Health 

2)2-0-4( เปลี่ยนรหัสวิชา 

PHP61-223 
 

การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
Holistic Health Promotion 

2)2-0-4( 
 

- - - ไม่มรีายวิชานี้ ไปรวม
กับรายวิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร ์

PHP61-442 
 

อนามัยครอบครัวและชุมชน 
Family and Community Health 

4)2-6-7( 
 

 PHP62-442 การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว 
Family Health Promotion 

2(1-3-4) 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิตและค าอธิบาย
รายวิชา 

 PHP61-326 
 

ระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบาย 
Health System and Policy Development 

3)3-0-6( 
 

 PHP62-326 
 

การจัดการระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนา
นโยบาย 
Health System Management for Policy 
Development 

2)2-0-4( 
 

เปลี่ยนช่ือวิชา รหัสวิชา 
หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 

PHP61-329 
 

การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 
Health Information Management 
 

2)1-3-4( 
 

PHP62-327 การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 
Health Information Management 

2(1-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

PHP61-224 
 

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
Public Health Emergency Management 

3)3-0-6( 
 

PHP62-222 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
Public Health Emergency Management 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชาและ
หน่วยกิต 

PHP61-327 สุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษา 
Mental Health and Counselling 

2)2-0-4( 
 

PHP62-328 จิตวิทยาในการท างานสาธารณสุข 
Work Psychology in Public Health  

2(1-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

PHP61-334 
 

การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 2 
Health Assessment and Fundamental 
Therapy II 

4)3-3-8( 
 

 PHP62-332 การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 2 
Health Assessment and Fundamental 
Therapy II 

4)3-3-8( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

PHP61-335 ปฎิบัติการตรวจประเมินและบ าบดัโรคเบื้องต้น 1 4)0-8-4(  PHP62-333 ปฎิบัติการตรวจประเมินและบ าบดัโรคเบื้องต้น 4(0-12-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
 (192 หน่วยกิตไตรภาค) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 (189 หน่วยกิตไตรภาค) 

สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือการปรับ

หน่วยนับ) 

Professional Skills in Health Assessment 
and Fundamental Therapy I 

1 Professional Skills in Health 
Assessment and Fundamental Therapy 
I 

 PHP61-336 
ปฎิบัติการตรวจประเมินและบ าบดัโรค 
เบื้องต้น 2 Professional Skills in Health 
Assessment and Fundamental Therapy II 

4(0-8-4)  PHP62-334 ปฎิบัติการตรวจประเมินและบ าบดัโรคเบื้องต้น 
2 Professional Skills in Health 
Assessment and Fundamental Therapy 
II 

4(0-12-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

PHP61-332 
 

การประเมินผลกระทบสุขภาพ 
Health Impact Assessment 

4)3-3-8( 
 

 PHP62-330 การประเมินผลกระทบสุขภาพ 
Health Impact Assessment 

3)2-3-6( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
หน่วยกิต 

PHP61-437 
 

สัมมนาทางการสาธารณสุขชุมชน 
Seminar in Community Public Health 

2)1-3-4( 
 

 PHP62-437 สัมมนาทางการสาธารณสุขชุมชน 
Seminar in Community Public Health 

2)1-3-4( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 
จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

PHP61-443 
 

การบริหารจัดการสุขภาพภาคประชาชน 
Primary Health Care Management 

4)2-6-7( 
 

 PHP62-443 
 

การบริหารจัดการสุขภาพภาคประชาชน 
Primary Health Care Administration and 
Management 

2)1-3-4( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วย
กิต ช่ือวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา 

PHP61-438  
 

กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
Professional Law of Community Public 
Health and Related Law 

2)2-0-4( 
 

 PHP62-438 
 

กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
Professional Law of Community Public 
Health and Related Law 

2)2-0-4( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

PHP61-328 นวัตกรรมสุขภาพชุมชน 
Community Health Innovation 

4)3-3-8( 
 

 PHP62-436 การบ่มเพาะธุรกิจสุขภาพ  
Health Business Incubation 

2(1-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วย
กิต ชือวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
 (192 หน่วยกิตไตรภาค) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 (189 หน่วยกิตไตรภาค) 

สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือการปรับ

หน่วยนับ) 

PHP61-355 
 

การสาธารณสุขพหุลักษณ์  
Pluralism in Public Health 

2)1-3-4( 
 

PHP62-357 
 

การสาธารณสุขพหุลักษณ ์
Pluralism in Public Health 

2)1-3-4( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ยนเป็นรายวิชา
เลือกเสร ี

PHP61-439 โครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชน 
Community Public Health Project 

4)0-8-4( 
 

 PHP62-439 โครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชน 
Community Public Health Project 

3)0-6-3( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วย
กิต และค าอธิบาย
รายวิชา 

PHP61-491 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
Professional Skills in Community Public 
Health 

9)0-40-0( 
 

PHP62-492 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2 
Professional Skills in Community Public 
Health II 

9)0-40-0( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และชื่อ
วิชา 

PHP61-331 ภาวะผู้น าในงานสาธารณสุข 
Leadership in Public Health 

2)2-0-4( 
 

- - - ตัดรายวิชาโดยรวม
เนื้อหากับวิชาบริหาร
สาธารณสุข 
 

    PHP62-440 การจัดการสังคมสูงอาย ุ 2(2-0-4) รายวิชาใหม ่
    PHP62-444 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

Community Environmental 
Management 

2)1-3-4( 
 

รายวิชาใหม ่

   PHP62-391 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1 
Professional Skills in Community Public 
Health I 

4)0-12-0( 
 

รายวิชาใหม ่

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
PHP61-351 การแพทย์ทางเลือก 

Alternative Medicine  
2)1-3-4( 
 

PHP62-251 การแพทย์ทางเลือก 
Alternative Medicine  

2)1-3-4( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
 (192 หน่วยกิตไตรภาค) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 (189 หน่วยกิตไตรภาค) 

สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือการปรับ

หน่วยนับ) 

PHP61-352 การสื่อสารสาธารณสุขไทย-อาเซียน 
Thai and ASEAN Public Health 
Communication 

2)2-0-4( 
 

PHP62-254 
 

การสื่อสารสาธารณสุขไทย-อาเซียน 
Thai and ASEAN Public Health 
Communication 

2)2-0-4( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

PHP61-353 การดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ
Elderly Health Care 

2)2-0-4( 
 

- - - ตัดออก ปรับเนื้อหาไป
อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 

PHP61-354 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรด้าน
สุขภาพ 
Personality Development for Health 
Personnel 

2)2-0-4( 
 

PHP62-458 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรด้าน
สุขภาพ 
Personality Development for Health 
Personnel 

2)2-0-4( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

PHP61-355 การสาธารณสุขพหุลักษณ ์
Pluralism in Public Health 

2)2-0-4( 
 

PHP62-357 การสาธารณสุขพหุลักษณ ์
Pluralism in Public Health 

2)2-0-4( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

PHP61-357 เพศวิถี 
Sexuality 

2)2-0-4( 
 

PHP62-253 เพศวิถี 
Sexuality 

2)2-0-4( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

PHP61-358 สารสนเทศและการสื่อสารทางสุขภาพ 
Health Information and Communication 

2)2-0-4( 
 

- - - ย้ายไปอยู่หมวดวิชา
เฉพาะ 

PHP61-359 การให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ  
Nutrition Counselling 

2)1-3-4( - -  ตัดรายวิชา โดยเนื้อหา
อยู่ในวิชาโภชนาการ
ชุมชน 

PHP61-361 การดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 
Home Health Care 

2)1-3-4( PHP62-356 การดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 
Home Health Care 

2)1-3-4( เปลี่ยนรหัสวิชา 

PHP61-362 ระบบสาธารณสุขไทย-อาเซียนเปรียบเทียบ 
Comparative Thai and ASEAN Health 

2)2-0-4( 
 

PHP62-254 ระบบสาธารณสุขไทย-อาเซียนเปรียบเทียบ 
Comparative Thai and ASEAN Health 

2)2-0-4( 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา จัดการ
เรียนการสอนเป็น
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
 (192 หน่วยกิตไตรภาค) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 (189 หน่วยกิตไตรภาค) 

สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 
(นอกเหนือการปรับ

หน่วยนับ) 

System  System  ภาษาอังกฤษ 
PHP61-352 การสื่อสารภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 

English Communication in Public health 
2)1-3-4( PHP62-355 การสื่อสารภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 

English Communication in Public health 
2)1-3-4( เปลี่ยนรหัสวิชา จัดการ

เรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

PHP61-363 กฎหมายและนโยบายสุขภาพ 
Law and Health Policy 

2)1-3-4( - - - ตัดรายวิชา 

   PHP62-459 การตลาดเชิงสังคมในงานสาธารณสุข 
  Social Marketing for Health 

2)2-0-4( 
 

รายวิชาใหม ่

   PHP62-460 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research 

2(2-0-4) รายวิชาใหม ่

   PHP62-461 
 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
Health Tourism 

2(2-0-4) รายวิชาใหม ่

   PHP62-462 
 

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบทาง
สาธารณสุข 
Systematic Review in Public Health 
Intervention 

2)1-3-4( 
 

รายวิชาใหม ่

   PHP62-463 
 

วิจัยเชิงพื้นที่ในการแก้ปัญหาสาธารณสุข 
Area Based Collaborative Research for 
Public Health Solution 

2)1-3-4( 
 

รายวิชาใหม ่

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัณหวัช ไชยวงศ์ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075672743 
075672705 
sanhawat.ch@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สด. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/มหาวิทยาลัยนเรศวร  2552 
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/มหาวิทยาลัยนเรศวร  2545 
สบ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2536 

 
2. ประสบการณ์การท างาน  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561-ปัจจุบัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2559-2561 
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2554-2559 

 
3. ความเชี่ยวชาญ 

1( การปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม 
2( การปนเปื้อนฟลูออไรด์ในสิ่งแวดล้อม 
3( โปรแกรมการให้สุขศึกษาโดยการสร้างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 

 
4. ประสบการณ์การสอน 
   มี   ไม่มี 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์/ 
ภาควิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

การควบคุม
มลพิษทาง
อากาศ 

2554-
2560 

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์/ 
ภาควิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สุขาภิบาล
อาหาร 

2554-2560 

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์/ 
ภาควิชาอนามัย

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมใน

2554-2560 



 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

สิ่งแวดล้อม ชุมชน 
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์/ 

ภาควิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

2554-2560 

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์/ 
ภาควิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

การจัดการขยะ
มูลฝอยและ
ของเสีย 

2554-2560 

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์/ 
ภาควิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

การสุขาภิบาล 2554-2560 

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์/ 
ภาควิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

2554-2560 

 
5. ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
   5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
  5.1.1( Contamination of Fluoride in Soil Vegetable and Air from Brick 
Factories at Bandongchapoo Tumbon Chlongkhachen Pijit 
   5.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท )ถ้ามี( 
  5.2.1( Chaiwong, S., Chaiwong, T., & Umponstira, C. )2020(. Contaminated 
Fluoride in Biological Samples from Mountainous Areas in Thailand.  Environmental 
Engineering & Management Journal (EEMJ), 19)7(.  
 5.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
  5.3.1( Biological Monitoring of Cadmium and Lead Exposure in Children Aged 
9 – 15 Years old Living I Cadmium Contaminated Area, Mae Sot, Tak Province, Thailand. 
   5.4 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก )ถ้ามี( 

  5.4.1( Chaiwong, S., Chanthanao, W., Loeskhampom, P., Wiwatanadate, P., & 
Sthiannopkao, S. )2019(. The Comparison of Urinary Cadmium )UCd( and Urinary Lead )UPb( 
between 2007 and 2015 in a Population Living in a Zinc Contaminated Area. Environment 
and Natural Resources Journal, 17)2(, 54-61. 

 
6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี )ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา(  
 6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
  6.1.1( Chaiwong, S., Chanthanao, W., Loeskhampom, P., Wiwatanadate, P., & 
Sthiannopkao, S. )2019(. The Comparison of Urinary Cadmium )UCd( and Urinary Lead )UPb( 



 

 

between 2007 and 2015 in a Population Living in a Zinc Contaminated Area. Environment 
and Natural Resources Journal, 17)2(, 54-61. 
  6.1.2( Chaiwong, S. , Chaiwong, T. , Nunthachai, B. , & Sripirom, K.  )2 0 1 8 ( . 
Fluoride level in plasma blood and urine of first-trimester pregnant women living in a 
province. Naresuan Phayao Journal, 11)2(, 49-51.  
  6.1.3( Chaiwong, S., Chamnanprai, S., Lanak, Y., & Sriboonwong, L. )2017(. 
Cononsumptive Behavior Related to Urinary Fluoride among Village Health Volunteers 
)VHVs(. International Journal of Environmental Science Development & Monitoring, 7 )1(, 7-
15.  
 
7. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
อาจารย์ดีเด่นด้าน “หนา้ที”่มหาวิทยาลัยพะเยา 2560 

 
 



 

 

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ดร. พัฒนศักดิ์ ค ามณีจันทร์ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075672796 
075672705 
patthanasak.kh@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปร.ด. สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน/มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 
วท.ม. สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน/มหาวิทยาลัยมหิดล 2540 
วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหิดล 2532 

 
2. ประวัติการท างาน  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560–ปัจจุบัน 
นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 2558-2560 
อาจารย์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2554-2557 
นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา  2551-2554 
นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปัตตานี 2532-2551 

 
3. ความเชี่ยวชาญ 

1( การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน  
2( การเฝ้าระวังและการป้องกันโรคในชุมชน 
3( การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสุขภาพชุมชนจากการใช้ สารเคมีทาง
การเกษตร 

 
4. ประสบการณ์การสอน 
   มี   ไม่มี 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์/
สาขาวิชาสาธารณ 
สุขศุขศาสตร์ 

สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 
และ 

-ชีวสถิต ิ
-ชุมชนและสุข
ภาวะ 
-การบริหาร
สาธารณสุข 

2555-
2558 



 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัย/หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

-ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสาธารณสุข 
-จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาทาง
สาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/ 
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 

-ชีวสถิต ิ 2556-
2557 

วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดยะลา 

กลุ่มวิชาการ 
/กลุ่มงาน
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน/ 
หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

-ประชากรศาสตร์ 
สถิติและการวิจัย
ทางสาธารณสุข 

2547-
2560 

 
5. ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
  5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
  5.1.1( Partner notification in discordance HIV positive pregnant women 
  5.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
   - 
  5.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
   5.3.1( Social impact assessment of healthcare waste incinerator project in 
Yala province, Thailand 
   5.4 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
  5.4.1( Khammaneechan, P., Okanurak, K., Sithisarankul, P., Tantrakarnapa, K., 
& Norramit, P. )2011(. Effects of an incinerator project on a healthcare-waste management 
system. Waste management & research: the journal of the International Solid Wastes and 
Public Cleansing Association, ISWA, 29)10 Suppl(, 91–96. 
 
6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี )ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา( 
 6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
  6.1.1 พัฒนศักดิ์ ค ามณีจันทร์ และ มารีแย สาหร า. )2561(. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดแมลงและการเจ็บป่วยของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักเชิงพาณิชย์: การติดตามผล 10 ปี. 
วารสารควบคุมโรค, 44 )2(,197-206.  



 

 

  6.1.2( จาตุรัตน์ น่าสม, ศศิธร ธนะภพ, พัฒนศักดิ์ ค ามณีจันทร์ และ เพียงจันทร์ เศวตศรี
สกุล. )2559(. ความพร้อมของการจัดการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 9)34(, 46-58. 
  6.1.3( จารึก หนูชัย, อรรณพ สนธิไชย, ชมพูนุช สุภาพวานิช และ พัฒนศักดิ์ ค ามณีจันทร์. 
)2558(. ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี. วารสาร
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา, 3)9(,74-85. 
 
7. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
SAEMEO-TROPMED scholarship 2537-2539 

 
 



 

 

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ดร. พิมาน ธีระรัตนสุนทร 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075672761 
075672705 
phiman.th@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ส.ด. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 
ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 
วท.ม. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
ป.ออ. สาขาวิชาศิลปศาสตร์/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2542 

 
2. ประสบการณ์การท างาน  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2563-ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562-ปัจจุบัน 
อาจารย์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2556-2562 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ )7ว( โรงพยาบาลเทพรัตน์ จ.นครราชสีมา 2555-2556 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ )7ว( ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโชคชัย 2548-2555 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6 สถานีอนามัยคลองกลาง จ.นครราชสีมา 2543-2548 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 สถานีอนามัยพลับพลา จ.นครราชสีมา 2539-2543 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3-4 สถานีอนามัยหนองหัวฟาน จ.นครราชสีมา 2537-2539 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  
 1( การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน 
 2( การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 3( การวินิจฉัยชุมชน 
 4( การควบคุมป้องกันโรคในชุมชนและแรงงานนอกระบบ 
 
4. ประสบการณ์การสอน 
   มี   ไม่มี 
 



 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
/สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 

สาขาสาธารณสุขชุมชน/ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-
มหาบัณฑิต 

MPH624 อนามัย
สิ่งแวดล้อม/ 
อาชีวอนามัย 

2559-
2561 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
/สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 

สาขาสาธารณสุขชุมชน/ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

PHP-111 การ
สาธารณสุขชุมชน 

2558-
2561 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
/สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 

สาขาสาธารณสุขชุมชน/ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

PHP-221 การ
ควบคุมป้องกันโรค 

2560-
2561 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
/สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 

สาขาสาธารณสุขชุมชน/ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

PHP-336 การ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 

2560-
2561 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
/สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 

สาขาสาธารณสุขชุมชน/ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

PHP-342 การ
ประเมินผลกระทบ
สุขภาพ 

2559-
2561 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ 
/สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

PUH-301 ชีวสถิต ิ 2556-
2558 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์/
สาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

PUH-301 ชีวสถิต ิ 2556-
2558 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาเทคนิค
การแพทย์ 

สาขาเทคนิคการแพทย์/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

PUH-301 ชีวสถิต ิ 2556-
2558 

มหาวิทยาลัย ส านักวิชาสหเวช สาขากายภาพบ าบัด/ PUH-301 ชีวสถิต ิ 2556-



 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

วลัยลักษณ์ ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ 
/สาขากายภาพบ าบัด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2558 

 
5. ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
  5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
  5.1.1( การจัดการมูลฝอยในโรงเรียนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  5.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
   - 
  5.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
   5.3.1( Health risk reduction behaviors model for scavengers exposed to solid 
waste in municipal dump sites in Nakhon Ratchasima Province, Thailand 
   5.4 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
  5.4.1( Thirarattanasunthon, P., Siriwong, W., Borjan, M., Robson, M. )2012(. 
Sociodemographic and Environmental Characteristics and Potential Health Risks, of Scavenger 
in Open Municipal Dump Sites in Nakhon Ratchasima Province, Thailand. Journal of Health 
Research. 26)3(, 149-153. 
  5.4.2( Thirarattanasunthon, P., Siriwong, W., Borjan, M., Robson, M. )2012(. 
Health Risk Reduction Behaviors Model for scavengers Exposed to Solid Waste in Municipal 
Dump site in Nakhon Ratchasima Province, Thailand.  Journal of Risk Management and 
Healthcare Policy. 5, 97-104. 
 
6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี )ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา( 
 6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  
  6.1.1( ศิริอุมา เจาะจิตต์, วิยดา กวานเหียน, อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, 
สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, จันจิรา มหาบุญ , และ ปนัดดา พิบูลย์. )2560(. การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลุกข้าว และปริมาณ สารก าจัดจัดศัตรูพืชตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม จังหวัด
นครศรีธรรมราช. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 10)37(, 10-20. 
  6.1.2( มนัส โคตรพุ้ย, ภักดี พันธ์พืช, หนูออย ผิวคร้าม, ขวัญธิดา อุทัยสาร์, และ พิมาน ธี
ระรัตนสุนทร. )2560(. ความชุกของการติดเชื้อสครับไทฟัสในผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อในโรงพยาบาลพบพระ 
จังหวัดตาก. วารสารเทคนิคการแพทย,์ 45)2(, 5909-5916. 
  6.1.3( พิมาน ธีระรัตนสุนทร, บุญเรือน ฮุงหวล และ มุกดาวรรณ ยวงเดชกล้า. )2560(. 
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ของผู้ประกอบอาชีพช่าง
เสริมสวย อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 26(3), 506-516. 
  6.1.4( พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน และ อมรเทพ เยาวยอด. )2560(. การ
ประเมินผลกระทบกระทบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนเก็บขยะจากการสัมผัสขยะและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ฝังกลบขยะทุ่งท่าลาดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 26)4(, 1-10.   



 

 

  6.1.5( สุวิสา มีวาสนา, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, และ มนัส โคตรพุ้ย. )2559(. การประเมิน
สภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษาร้านอาหารในค่ายวชิราวุธและ
ร้านอาหารทั่วไป จังหวัดนครศรีธรรมราช.วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, 18)2(, 50-65. 
  6.1.6( นันทนัช บุนนาค, พัชรินทร์ บุญยก และ พิมาน ธีระรัตนสุนทร. )2559(.การ
ประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาในต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช.วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, 18)3(, 30-42. 
  6.1.7( อัญญาลักษณ์ ไชยพงษ์ และ พิมาน ธีระรัตนสุนทร. )2558(. การศึกษาการจัดการ
มูลฝอย ของเทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม , 
17)2(, 29-43. 
  6.1.8( พิมาน ธีระรัตนสุนทร, สาโรจน์ เพชรมณี, วิยดา กวานเหียน, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, 
และ ศิริอุมา เจาะจิตต์. )2558(. การประเมินผลกระทบสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการ
สัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. 
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, 1)1(, 46-56. 
  6.1.9( พิมาน ธีระรัตนสุนทร , ปริตรตา ปานเสน่ห์ , และ ภารดี อีแต. )2558(. การ
ประเมินผลกระทบสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้
ปลูกส้มโอ ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 1)1(ม 50-
60. 
 6.1.10( รัตติยา สุขศรีนวล, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, และ วิยดา กวานเหียน. )2558(. การ
ประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการท างานของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาดในพ้ืนที่เขตเทศบาลนคร
จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารสาธารณสุขชุมชน, 1)2(, 65-76. 
 
 6.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการที่เป็น Proceeding  
  6.2.1( พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ราชัน ฉ้วนเจริญ, ชุติมา รอดเนียม, และ ภูวศินทร์ บัวเกษ. 
)2561(. ใน สุขสันต์ หอพิบูลย์สุข )บรรณาธิการ(, พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักท่องเที่ยวในอ าเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่. เอกสารการน าเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 
)หน้าที่ 216-224(, มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา. 
  6.2.2( พิมาน ธีระรัตนสุนทร, วาริท เจาะจิตต์, ณัฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์, และ นูรีซัน ดามีเยาะ, 
ม. )2561(. ใน สุขสันต์ หอพิบูลย์สุข )บรรณาธิการ(, พฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคก๋วยเตี๋ยวที่มีการปนเปื้อน
สารอะฟลาทอกซินในพริกป่นและถั่วลิสง อ าเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช.  เอกสารการน าเสนอการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561 )หน้าที่ 101-106(, มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา. 
 
7. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2560 
รางวัลดุษฎีนิพนธ์ระดับดี ) Award For Doctoral Dissertation at Good level, 
Academic year 2011 )30 กันยายน 2555( 

2555 

 



 

 

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ดร. นิรชร ชูติพัฒนะ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075672738 
075672106 
nirachon.ch@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

Ph.D. Human Resource Management/Universiti Utara Malaysia 2554 
วท.ม. สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 2538 
ป.พย. สาขาวิชาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสงขลา 2534 

 
2. ประสบการณ์การท างาน  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561-ปัจจุบัน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 2551-2561 
นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 2535-2551 
พยาบาลวิชาชีพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 2534-2535 
 
3. ความเชี่ยวชาญ  
 1( สมรรถนะด้านบริหารจัดการ 
 2( ภาวะผู้น า 
 3( สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
 
4. ประสบการณ์การสอน 
  มี   ไม่มี 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน/ 
หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

PHP-324 Public 
Health 
Administration 

2561-
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัย ส านักวิชา สาขาวิชาสาธารณสุข MPH60-633 2561-



 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

ลักษณ์ สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

ชุมชน/ 
หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต 

Quality 
Improvement in 
Health Care 
Services  

ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/ 
สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน/ 
หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต 

4965605 
Research 
Methodology in 
Community 
Health 

2558-
2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/ 
สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน/ 
หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต 

4955302 
Policy and 
Strategic 
Planning in 
Public Health 

2557-
2560 

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

คณะแพทยศาสตร์/ 
สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน/ 
หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

Research 
Methodology 

2538-
2548 
 

 
5. ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
  5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
  5.1.1( การพัฒนาผู้น าสตรีเพ่ือป้องกันและควบคุมเอดส์ในสถาบันครอบครัว อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 5.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท )ถ้ามี( 
   - 
  5.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
  5.3.1( The Role of Personality, Motivation, and Organizational Culture in 
Determining Managerial Competencies for Primary Care Managers in Southern Thailand 
 5.4 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก )ถ้ามี( 
  5.4.1( Faridahwati, M.  S.  & Chutipattana, N.  ) 2012( .  Determinants of 
managerial competencies for primary care managers in Southern Thailand. Journal of Health 
Organization and Management, 26(2), 258-280.  
  5.4.2( Chutipattana, N. & Faridahwati, M. S. )2011(. Organizational culture as 
a moderator of the personality-managerial competency relationship: A study of primary care 
managers in Southern Thailand. Leadership in Health Services, 24)2(, 118-134. 



 

 

 6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี )ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา(  
  6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
   6.1.1( สมใจ จางวาง, เทพกร พิทยภินัน และ นิรชร ชูติพัฒนะ. )2559(. ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพ่ือป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 3)1(, 110-128. 
  6.2 หนังสือ/ต ารา  
   6.2.1( นิรชร ชูติพัฒนะ. )2549(. เริ่มแรกเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. 
กรุงเทพฯ: บริษัท ธนเพรสจ ากัด. )ISBN: 9745063916( 
 
7. เกียรติคุณและรางวัล  

 เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
- - 

 



 

 

แบบฟอร์มและประวัติผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล นายภูวศินทร์ บัวเกษ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075672749 
075672106 
phuwasin.bu@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ .ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ส.ม. สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ )หลักสูตรนานาชาติ(/ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 

วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน )เกียรตินิยมอันดับ 2(/ 
มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ 

2558 

 
2. ประสบการณ์การท างาน  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ .ศ.  
อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560-ปัจจุบัน 
ข้าราชการครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สังกัด สพป.อด. เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ 2559-2560 

 
3. ความเชี่ยวชาญ 
 1( การท างานและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

2( การจัดการความรู้  )Knowledge Management( ความฉลาดด้ านสุ ขภาพ  )Health 
Literacy(  ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า น โย บ า ย  )Health System and Policy 
development( 
3( การเลือกใช้สถิติ และโปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS, STATA ในงานวิจัยทางสุขภาพ 
4( การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรในสภาวะโลกาภิวัตน์ )Globalization( และการ
พัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 

 
4. ประสบการณ์การสอน 
   มี   ไม่มี 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ .ศ.  

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน/ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

PHP-334 
ระบบสุขภาพ
และการ
พัฒนา

2561-
ปัจจุบัน 



 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ .ศ.  

นโยบาย 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน/ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

PHP-231 
ประชากรกับ
การ
สาธารณสุข 

2560-
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน/ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

PHP-216 
ชีวสถิติ 

2560 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน/ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

PHP-223 
ระบาดวิทยา 

2560 

 
5. ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
 5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
   5.1.1( สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนของ
กลุ่มคนวัยแรงงานในเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น 
 5.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท )ถ้ามี( 
   5.2.1( Buakate, P. , Kraiklanng, R. , Laohasiriwong, W. , & Patisena, T.  )2016( 
Caffeine Beverage Consumption Behavior Among Working Age Group in Khon Kaen Province, 
Thailand.  Paper presented at International Conference on Public Heallth, Best Western 
Premier Hotel, Solo, Indonesia. https://doi.org/10.26911/theicph.2016.004 
 5.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
  - 
   5.4 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก )ถ้ามี( 
  - 
 
6 .ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
 6.1 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการที่เป็น Proceeding 
   6.1.1( พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ราชัน ฉ้วนเจริญ, ชุติมา รอดเนียม, และ ภูวศินทร์ บัวเกษ. 
)2561(. พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7. 7)1(, 216-224. มหาวิทยาลัยพะเยา. 
 
7. เกียรติคุณและรางวัล  

 เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 



 

 

- - 
 



 

 

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย  สุวรรณบ ารุง 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075672714 
075672105 
scharuai@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วท.ด. สาขาวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ )หลักสูตรนานาชาติ(/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

2552 

ส.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 

2542 

พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลบิดา มารดา และเด็ก/ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 

2540 

ป.พย. สาขาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์/ 
วิทยาลัยพยาบาลสงขลา ประเทศไทย 

2531 

 
2. ประสบการณ์การท างาน  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2559-ปัจจุบัน 

รองศาสตราจารย์ ดร. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557-2559 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2553-2557 
อาจารย์ ดร. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2552-2553 
อาจารย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2546-2552 
 
3. ความเชี่ยวชาญ  
 1( ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุขและสุขภาพ 
 2( การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น 
 3( การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและการดูแลรักษาในโรงพยาบาล 
 4( ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน 
 5( รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพเชิงปรากฏการณ์วิทยา 
 6( วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
4. ประสบการณ์การสอน 
   มี   ไม่มี 



 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

PUH-310 Community 
Health 

3/2558 

NUR-334 Children 
and Adolescent 
Nursing Care 

2/2558 

NUR-302 
Epidemiology  

2/2558 

NUR-418 
Independent study 

1/2558 

NUR-416 Nursing 
Research 

1/2558 

PHA-451 Dispensing 
Pharmacy 

1/2558 

NUR-422 Nursing 
Practicum in Patients 
with Critical and 
Emergent Conditions 

3/2557 

NUR-335 Children 
and Adolescent 
Nursing Practices  

3/2557 

NUR-321 Nursing 
Practicum in Patients 
with Acute Conditions 

3/2557 

NUR-311 Practicum in 
Basic Clinical 
Therapeutics 

3/2557 

NUR-302 
Epidemiology 

2/2557 

NUR-334 Children 
and Adolescent 
Nursing Care 

1/2557 

PHA-451 Dispensing 
Pharmacy 

1/2557 

NUR-422 Nursing 
Practicum in Patients 
with Critical and 

3/2556 



 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

Emergent Conditions 
NUR-301 
Epidemiology and 
Balancing Community 
Health 

2/2556 

NUR-413 Knowledge 
Management and 
Research Utilization 

1/2556 

NUR-321 Nursing 
Practicum in Patients 
with Acute Conditions 

1/2556 

NUR-311 Practicum in 
Basic Clinical 
Therapeutics 

1/2556 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต 

NUR-686 
Epidemiology for 
Health Promotion and 
Disease Prevention 

2/2558 

NUR-686 
Epidemiology for 
Health Promotion and 
Disease Prevention 

2/2557 

NUR-674 Research 
and Evidence-based in 
Nursing 

2/2557 

NUR-686 
Epidemiology for 
Health Promotion and 
Disease Prevention 

2/2556 

NUR-674 Research 
and Evidence-based in 
Nursing 

2/2556 

NUR-604 
Epidemiology 

2/2553 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์และ

สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต 

MPH-622  Principle of 
Biostatistics and 

1/2559 



 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

สาธารณสุขศาสตร์ Epidemiology 
 MPH-625 Research 

Methodology in Public 
Health 

3/2558 

MPH-656 Qualitative 
Research in Public 
Health 

3/2558 

 
5. ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
   5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
   5.1.1( ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  
   5.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท )ถ้ามี( 
   5.2.1( จรวย สุวรรณบ ารุง, ศิริพร ขัมภลิขิต, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร และ ทัศนีย์ นะแส 
)กรกฎาคม - กันยายน 2539(. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาว.วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 16)3(, 1-8. 
 5.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
  5.3.1( The development of a tool to assess community capacity of 
sustainable community-based dengue prevention and control: a study in southern Thailand 
   5.4 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก )ถ้ามี( 
  5.4.1( Suwanbamrung C., Somrongthong, R., Singchagchai, P., & Srigernyaung, 
L.   )2009( .  Community capacity domains of  dengue prevention and control.  Asia Pacific  
Journal Tropical Medicine. 2)4(, 50-57. 
  5.4.2( Suwanbamrung C., Somrongthong, R., Singchagchai, P., & Srigernyaung, 
L.  )2009(. The application of a dengue community capacity- assessment tool (DCCAT) for 
sustainable community- based dengue prevention and control.  Conference proceeding at 
the 1st Annual international graduate research conference on social sciences and humanities 
“Harmony in diversity” )pp. 204-214(, SD Avenue hotel, Bangkok, Thailand.    
 
6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี )ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา( 
 6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
  6.1.1( จรวย ส ุวรรณ บ าร ุง . )2562(. ว ิชาการร ับ ใช ้ส ังคมในการแก ้ป ัญหาโรค
ไข้เลือดออก: กรณีการพัฒนางาน ประจ าสู่งานวิจัยเชิงพื้นที่ “ลานสกา” และ “ไชยา” โมเดล. การพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต, 7)1(, 50-62. 
  6.1.2( จรวย สุวรรณบ ารุง, สุภาพร ทองจันทร์, ชุมพร ผลประเสริญ , ประยุทธ สีตุกา, 
อนุสรณ์ ศรีวาริน, บงกช เทพขุน, และ พจนา เหมาะประมาณ. )2561(. “ไชยาโมเดล” โมเดลเครือข่ายระบบ
เฝ้าระวังดัชนีลูกน ้ายุงลายเพ่ือแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน: กรณีผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิจัยเชิง
พ้ืนที่. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, 10)1(, 70-87. 



 

 

  6.1.3( Suwanbamrung, C.  ) 2018( .  Developing the active larval indices 
surveillance system for dengue solution in low and high dengue risk primary care units, 
southern Thailand. Journal of Health Research, 32)6(, 408-420.  
  6.1.4( Suwanbamrung, C. , Thoutong, C. , Eksirinimit,T. , Tongjan, S, & 
Thongkew, T. )2018(. The Use of “Lansaka Model” as the lerval indices surveillance system 
for a sustainable solution to the dengue problem in southern Thailand. PLoSONE, 13)8(, 1-
12.  
e0201107.https:// doi.org/1371/journal.pone.0201107 
  6.1.5( Suwanbamrung, C.  ) 2018( .  Developing the active larval indices 
surveillance system for dengue solution in low and high dengue risk primary care units, 
southern Thailand. Journal of Health Research, 32)6(, 408-420.  
  6.1.6( จรวย สุวรรณบ ารุง และคณะ. )2559(. ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกใน
ระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อแรกรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสาร
นวัตกรรมการเรียนรู้, 2)2(, 57-76. 
  6.1.7( Suwanbamrung, C.  )2015( .  Learning experience of student nurses 
through reflection on clinical practice:  A case study in pediatric nursing, Southern 
Thailand.  Walailak Journal Science and Technology, 12)7(, 623-629. 
  6.1.8( จรวย  สุวรรณบ ารุง, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, และ ธิดารัตน์  เอกศิรินิมิตร. )2558(. 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: ต้นแบบการเฝ้า
ระวังเชิงรุกในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของพ้ืนที่สถานศึกษา. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต , 
3)1(, 81-93.  
  6.1.9( จรวย  สุวรรณบ ารุง, และ จิตรทิพย์  จันมณี. )2558(. การประเมินความเสี่ยงและ
ระดับสมรรถนะชุมชนเพ่ือเตรียมชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา. วารสารเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาราชภัฎมหาสารคาม, 2)2(, 61-90. 
  6.1.10( Suwanbamrung, C., Kusol, K.,  Tantraseneerate, K.,  Promsupa, 
S.,  Doungsin, T., Thongchan, S., & Laupsa, M. )2015(. Developing the participatory education 
program for dengue prevention and control in the primary school, Southern Region, 
Thailand.  
Health, 7)10(, 1255-1267. 
 6.2 หนังสือ/ต ารา  
  6.2.1( จรวย  สุวรรณบ ารุง. )2559(. กระบวนการวิจัย: การประยุกต์ใช้ทางสุขภาพและ
การพยาบาล. นครศรีธรรมราช: ก.พลการพิมพ์. )ISBN: 978-616-413-138-5( 
  6.2.2( จรวย  สุวรรณบ ารุง. )2559(. รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนใน
พ้ืนที่เสี่ยงสูง จังหวัด นครศรีธรรมราช: จากระดับต าบล “ก าแพงเซาโมเดล” ถึงระดับอ าเภอ “ลานสกา
โมเดล” ใน ปิยวัติ บุญ-หลง และคณะ )บรรณาธิการ(, ประมวลบทความวิชาการเพ่ือสังคม.  )น. 30-33(. 
กรุงเทพฯ: พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม. )ISBN: 978-616-395-718-4( 
  6.2.3( จรวย สุวรรณบ ารุง. )2559(. ลานสกาโมเดล โมเดลเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย
เพ่ือก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอ าเภอ: กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน . 
นครศรีธรรมราช: ก.พลการพิมพ์. )ISBN: 978-616-406-778-3( 



 

 

  6.2.4( จรวย  สุวรรณบ ารุง. )2558(. การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน: ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออก. พิมพ์ครั้งที่ 6. นครศรีธรรมราช: ก.พลการพิมพ์. 
)ISBN:  978-974-7557-39-8( 
 6.3 สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
  6.3.1( จรวย  สุวรรณบ ารุง และสุภาพร ทองจันทร์  ลิขสิทธิ์ โปรแกรมดัชนีลูกน้ าโมเดล 
htts://denguelim.com ปรับ https://nakhonsi.denguelim.com  ประเภทวรรณกรรมเลขที่ ว1.51409 
วันที่ 1/10/2557 
 
7. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
 

จรวย สุวรรณบ ารุง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของอ าเภอ  ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช”  
รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 

2559 

จรวย สุวรรณบ ารุง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของอ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช”  
รางวัลผู้น าเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย 

2559 

จรวย สุวรรณบ ารุง และคณะ “รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เสี่ยง
สูงและต่ าจังหวัดนครศรีธรรมราช”  
รางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพื้นที่และชุมชน  สกว.  ปี 2558 

2559 

จรวย  สุวรรณบ ารุง “รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน”  
รางวัลชื่นชมโครงการบริการวิชาการ ปี 2558   

2559 

จรวย สุวรรณบ ารุง “รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เสี่ยงสูง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จากระดับต าบล “ก าแพงเซาโมเดล” ถึงระดับอ าเภอ “ลานสกาโมเดล”  
รางวัลบทความกรณีพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

2558 

จรวย สุวรรณบ ารุง “รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน”  
รางวัลโล่เชิดช ูผลงานด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2558 

จรวย สุวรรณบ ารุง “อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” รางวัลอาจารย์ดีเด่น วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 

2557 

จรวย สุวรรณบ ารุง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนก าแพงเซาโมเดล: โมเดลการแก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน”  
รางวัลโล่เชิดชูบุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 

2557 

จรวย สุวรรณบ ารุง “โมเดลการสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่าง
ยั่งยืน : ก าแพงเซาโมเดล )The model of community capacity building for 
sustainable dengue problem solution: Kampheaeg Sao Model(”  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การน าเสนอผลงานด้านการวิจัย วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 

2557 

 



 

 

 
 



 

 

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล นายวิทยา อานามนารถ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075672700 
075672105 
awitthay@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
วท.ม. สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน/มหาวิทยาลัยมหิดล 2532 
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2526 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
รองคณบดี ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2558-2559 
รองศาสตราจารย์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 

2558-ปัจจุบัน 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 
ม.วลัยลักษณ์ 

2556-2558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 

2549-2558 

อาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข
ศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 

2543-2549 

อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิ
รพยาบาล 

2537-2543 
 

Chief embryologist ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

2536-2543 

หัวหน้าหน่วยจุลทรรศน์วิทยาคลินิก กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง วิทยาลัย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

2526-2543 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1( ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 
2( พยาธิวิทยาคลินิก 
3( เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ 
4( การควบคุมโรคหนอนพยาธิปากขอและสตรองจิลอยดิส 

 



 

 

4. ประสบการณ์การสอน 
   มี   ไม่มี 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 
สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต 

3111-602 ชีว
เวชศาสตร์ 

2548 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ 

สาขาเทคนิค
การแพทย์/ สาขา
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาเภสัชศาสตร์/
สาขาแพทยศาสตร์ 
และสาขาพยาบาล
ศาสตร์ 

ปรสิตวิทยาทาง
การแพทย์ 

2544-
ปัจจุบัน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและว
ชิรพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต 

พยาธิวิทยาคลินิก 2537-
2543 

 
5. ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
   5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
   5.1.1( Cultivation of Plasmodium vivax 
 
6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี )ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา( 
 6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
  6.1.1( Na-Ek, P., Sanpool, O., Jongthawin, J., Anamnart, W., Intapan, P. M., 
Chamavit, P., & Maleewong, W. (2016). Restoration of hookworm egg development after 
prolonged storage in stool suspension. Parasitology Research, 115(7), 2817–2823. 
  6.1.2) Anamnart, W., Intapan, PM., Pattanawongsa, A., Chamavit, P., 
Kaewsawat, S., & Maleewong, W. (2015) Effect of dilution of stool soluble component on 
growth and development of Strongyloides stercoralis. Scientific Reports; 5,10749. doi: 
10.1038/srep10749. 
 
7. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
งานวิจัยเด่น สกว )การน าไปใช้ประโยชน์( ด้านสาธารณะ )ทีมวิจัย( 2558 

 



 

 

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีชา แก้วสวัสดิ์. 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์ 
โทรสาร 
Email 

075672170. 
075672105 
supreecha.ka@wu.ac.th. 

 
1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

Ph.D. Psychology in Counseling /Universiti Utara Malaysia 2549 
วท.ม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 
สศ.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532 

 
2. ประสบการณ์การท างาน  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561-ปัจจุบัน 
อาจารย์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2554-2560 
อาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2552-2554 
อาจารย์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550-2552 
Health Project Manager- UNDP/Philippine 2546-2550 
นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2536-2546 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

 1( จิตวิทยาการรับรู้  
 2( กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาชุมชน 

 
4. ประสบการณ์การสอน 
   มี   ไม่มี 
 

ชื่อสถาบัน คณะ/ส านักวิชา/ 
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์/สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน/หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

2554-ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ/

ภาควิชาพัฒนาการ
เกษตร/หลักสูตร

จิตวิทยาชุมชน 2552–2554 



 

 

ชื่อสถาบัน คณะ/ส านักวิชา/ 
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาควิชา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

พัฒนาการเกษตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา/ภาควิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

ภาควิชาสาธารณสุข
ศาสตร์/หลักวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 

สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ 

2550–2552 

 
5. ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
   5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
   5.1.1( An Application of Protection Motivation Theory to AIDS 
Prevention among Male Muslim Grade 11 Students in Pondoh School, Yala Province. 
 
6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี )ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา( 
 6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
   6.1.1( สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ , สาโรจน์ เพชรมณี และ ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ )2559(. การ
พัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันแบบมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ต าบลคลอง
แดนอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการการสาธารณสุข, 25)5(, 801-811.  
   6.1.2( สุปรีชา แก้วสวัสดิ์, ทัศนุ เรืองสุวรรณ์, พิมลพรรณ ศรีสงคราม และ ปรีดา ไก่แก้ว 
)2558(. การพัฒนาต าบลสุขภาวะ: กรณีศึกษาต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข, 24)4(, 660-669.  
   6.1.3( Anamnart, W. , Intapan, M. , Pattanawongsa, A. , Chamavit, P. , 
Kaewsawat, S., & Maleewong, W. )2014(. Effect of dilution of stool soluble component on 
growth and development of Strongyloides stercoralis. Scientific Reports, 5)6(, 10749. 
 6.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
   6.2.1( ศศิธร ธนะภพ, จ านงค์ ธนะภพ, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์, ปนัดดา พิบูลย์ และ อดิศักดิ์ 
หวานใจ. )2559(. ประสบการณ์การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุที่
ประกอบอาชีพในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559. ในการประชุมวิชาการสร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย. 
ครั้งที่ 1  )หน้า 65-68(. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: นครราชสีมา. 
   6.2.2( ศิริขวัญ แสงมณี , สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ และ วรลักษณ์ คีรินทร์นนท์. )2559(. 
ประสบการณ์ของครอบครัวกับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6. ในการประชุม
วิชาการการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ. ครั้งที่ 2. )หน้า115-119(. มหาวิทยาลัยพะเยา: พะเยา. 
 
7. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการน าเสนอผลงานวิจัยประเภทบรยายในงานประชุมวิชาการ
ประจ าปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมสูงวัย"จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี วันที่ 16 ธันวาคม 2559 

2559 

 



 

 

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร  ธนะภพ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075672756 
075672105 
tsasitho@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปร.ด. สาขาวิชาระบาดวิทยา (นานาชาติหลักสูตร) /
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2551 

วท.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2/มหาวิทยาลัยมหิดล 2538 

 
2. ประสบการณ์การท างาน  
 

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ประจ า สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2559-ปัจจุบัน 

อาจารย์ประจ า สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2557-2559 

อาจารย์ประจ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2552-2557 

อาจารย์ประจ า สาขาสาธารณสุขศาสตร์  
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2542-2552 

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช 2538-2539 
 
3. ความเชี่ยวชาญ 
 1( เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข: การคลังสาธารณสุข Case-mix system การวิเคราะห์ประเมินผล
โครงการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
 2( ระบาดวิทยาเชิงนโยบายและการจัดการ 
 3( การบริหารงานสาธารณสุข การวิจัยประเมินผลโครงการสุขภาพ การจัดการอาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับปฐมภูมิ 
 
4. ประสบการณ์การสอน 
   มี   ไม่มี 
 



 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/
สาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม/หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  

EPH60-311/ 
OCC61-312 
Epidemiology 

2560-
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/
สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย/
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 

 

EPH60-313/ 
ENV61-314 
Introduction to 
Health Economics 

2560-
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/
สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 
 

สาขาสาธารณสุข
ชุมชน/หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

EPH60-316 
Community Health 
and Sustainable 
Development 

2560-
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/
สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 

สาขาสาธารณสุข
ชุมชน/หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต 

MPH 920-60 Thesis 2563 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/
สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 

สาขาสาธารณสุข
ชุมชน/หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต 

MPH 621-60  
Epidemiology and 
Public Health 

2563 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/
สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 

สาขาสาธารณสุข
ชุมชน/หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต 

MPH60-622 Public 
Health Organization 
and Management 

2563 

 
5. ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
   5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
   5.1.1( Cost analysis of Tuberculosis laboratory investigation at the 
Tuberculosis Center Zone 12 for the 1997 fiscal year. Mahidol University/Bangkok. 
   5.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท )ถ้ามี( 
   5.2.1( - 
 5.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
  5.3.1( Risk-adjust capitation models for chronic diseases payment. 



 

 

   5.4 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก )ถ้ามี( 
  5.4.1( Thanapop, S., Pannarunothai, S., & Chongsuvivatwong, V. (2009). 
Profile of hospital charges for chronic conditions by health status and severity level: a case 
study of 4 provinces in Thailand. Asia-Pacific journal of public health, 21(2), 196–204. 
 
6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี )ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา( 
  6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
   6.1.1( ฟารอน หัตถประดิษฐ์, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ และ ศศิธร ธนะภพ . )2562(. ความ
ต้องการหลักประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข, 28, 41-50 
    6.1.2( พรศิริ ไพทอง และ ศศิธร ธนะภพ . )2562(. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของ
พฤติกรรมองค์กรกับการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะสมุย. วารสาร
สาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 14)1(, 81-92. 
   6.1.3( อังคณา ภิโสรมย์ และ ศศิธร ธนะภพ. )2561(. การรับรู้การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดชุมพร. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 
13)2(, 16-27. 
    6.1.4( อังคณา ภิโสรมย์, ศศิธร ธนะภพ, และ กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง. )2560(. ความรู้ 
เจตคติ และการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดชุมพร. 
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 10)36(, 53-65. 
   6.1.5( สุภาวิดา พริกเล็ก, จ านงค์ ธนะภพ, ศศิธร ธนะภพ, นุจรีย์ แซ่จิว, และ อุดมศักดิ์ 
แซ่โง้ว. )2560(. ความรู้ ทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
อุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติ พ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 10)35(, 
21-35. 
   6.1.6( พนมวัลณ์ แก้วหีด, ศศิธร ธนะภพ, และ ยุทธนา สุทธิธนากร. )2559(. การบริหาร
โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ต าบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัย
บูรพา, 11)2(, 1-11. 
  6.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการที่เป็น Proceeding 
   6.2.1)  ศศิธร ธนะภพ, จ านงค์ ธนะภพ, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์, ปนัดดา พิบูลย์ และ อดิศักดิ์ 
หวานใจ. )2559(. ประสบการณ์การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุที่
ประกอบอาชีพในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559. ในการประชุมวิชาการสร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย. 
ครั้งที่ 1  )หน้า 65-68(. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: นครราชสีมา. 
 
7. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
1( รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2560  
มอบโดย ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2560 

2( รางวัลเชิดชู ด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานสูงอายุในชุมชนโดยบุคลากร
สุขภาพภาคประชาชน จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

2560 



 

 

มอบโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 



 

 

แบบฟอร์มและประวัติผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ดร. สุภาภรณ ยิม้เทีย่ง 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075672780 
075672705 
ksupapor@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

Ph.D. Major Biochemical Sciences, Molecular Toxicology/ 
University of Surrey, United Kingdom 

2556 

วท.ม. สาขาวิชาพิษวิทยา/มหาวิทยาลัยมหิดล  2546 
วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ )เกียรตินิยมอันดับ 1(/ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
2542 

 
2. ประสบการณ์การท างาน  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารยประจ าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2560-ปจจบุ ัน 

อาจารยประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ส านักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2546-2559 

 
3. ความเชี่ยวชาญ 
 1( ความเปนพิษเชิงระบบ กลไกการเกดิพิษเชิงโมเลกุล พิษว ิทยาโลหะหนัก 
 2( การประเม ินตัวบงชี้ทางชีวภาพที่เก ี่ยวของกับงานสาธารณสุข 
 3( การประเม ินความเสี่ยงดานสุขภาพในงานสาธารณส ุข 

 
4. ประสบการณ์การสอน 
   มี   ไม่มี 
 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาว ิทยาลัย 
วล ัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์. 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/ 
หลักสูตรชีวเวชศาสตร
มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 

BMS 690 
หลักการทาง
พิษวิทยา 

2558 



 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาว ิทยาลัย 
วล ัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต 

MPH 624 อนามัย
สิ่งแวดลอมและอาชี
วอนามัย 

2557 

มหาว ิทยาลัย 
วล ัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์. 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/ 
หลักสูตรชีวเวชศาสตร
มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 

BMS 601 
ชีววิทยาระดับเซลล
และโมเลกุล 

2555 

มหาว ิทยาลัย 
วล ัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์. 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/ 
หลักสูตรชีวเวชศาสตร
มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 

BMS 676 สัมมนา
ชีวเวชศาสตร์ 1 

2555 

มหาว ิทยาลัย 
วล ัยลักษณ์ 

ส านักวิชาเภสัช
ศาสตร์/ 
สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์/ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

PHD 312 เภสัช
วิทยา 

2556 

มหาว ิทยาลัย 
วล ัยลักษณ์ 

ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์/ 
หลักสูตรเทคนิค
การแพทย์ 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/ 
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 

MTH 326 
พิษวิทยาเทคนิค
การแพทย์ 

2556 

มหาว ิทยาลัย 
วล ัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ENV 329 
พิษวิทยาสิ่งแวดล
อม 

2555 

มหาว ิทยาลัย 
วล ัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์/ 
สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัย 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

OCC 351 
พิษวิทยาอาชีวอนา
มัย 

2546 

 
 
 
 



 

 

5. ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
   5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
  5.1.1( Effect of phoracetophenone on billary excretion of methylmercury in 
rat 
   5.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท )ถ้ามี( 
  - 
 5.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
  5.3.1( Transcription regulation of the nuclear import gene karyopherin alpha 
3 through multiple VDAE and PPRE elements 
   5.4 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก )ถ้ามี( 

  5.4.1( Yimthaing, S., Gibson, GG., Plant, N. & Plant, K. )2009(. Regulation of 
KPNA gene. British Toxicology Society, 23. 

  5.4.2( Cheema, M., Yimthaing, S., Plant, N. & Plant, K. )2009(. Response of 
Nuclear Import Factor Encoding Genes to Oxidative Stress. International Society for Study of 
Xenobiotics, Portugal. 

  5.4.3( Yimthaing, S., Gibson, GG., Plant, N. & Plant, K. )2008(. Transcription 
regulation of the nuclear import gene karyopherin alpha 3 through multiple VDAE and PPRE 
elements. Toxicology, 253)1-3(, 11-12. 

 
6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี )ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา(  
 6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
  6.1.1( Yimthiang, S. , Waeyang, D. , & Kuraeiad, S.  ) 2019( .  Screening for 
Elevated Blood Lead Levels and Related Risk Factors among Thai Children Residing in a 
Fishing Community. Toxics, 7)4(, 54. DOI: 10.3390/toxics7040054 
  6.1.2( สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง, วิยดา กวานเหียน , ดลรวี แวเยง, และ ศรุดา คุระเอียด. 
)2562(. แคดเมียมในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารพิษวิทยาไทย. 34)1(, 21-35. 
  6.1.3( สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, วิยดา กวานเหียน, ศิริอุมา เจาะจิตต์, จันจิรา มหาบุญ, มัตติกา 
ยงประเดิม, และ ดลรวี แวเยง. )2562(. การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพ ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของชาวนาที่ใช้สารเคมีและชาวนาปลอดสารเคมี . วารสารวิชาการสาธารณสุข, 28)1(, S66-
S75.  
  6.1.4)     สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, ดลรวี แวเยง และ ศรุดา คุระเอียด. )2562). การสัมผัส
ตะกั่วในเด็กและมาตรการป้องกัน วารสารกรมควบคุมโรค. 44(4), 332-342. 
  6.1.5( Kwanhian, W., Yimthiang, S., Jawjit, S., Mahaboon, J., Vattanasit, U., & 
Thirarattanasunthon, P. )2019(. Hematological Indices of Pesticide Exposure Rice Farmers in 
Southern Thailand. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health 
Journal), 14)1(. DOI: http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v14i1.2812 



 

 

  6.1.6( อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง และ วิยดา กวานเหียน. )2561(. ฤทธิ์การ
ต้านออกซิเดชั่นในหลอดทดลองของน้ าส้มจาก )Nipa palm vinegar(. วารสารพิษวิทยาไทย, 33 )2(, 47-
62. 
  6.1.7( อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, ทัศณุ เรืองสุวรรณ, จิตตาภรณ์ มงคล
แก่นทราย, และ นุชจรีย์ แซ่จิว. )2561(. การสูญเสียการได้ยินของพนักงานชาวเมียนมาที่สัมผัสเสียงดังใน
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 41)4(, 23-33. 
  6.1.8( มัตติกา ยงประเดิม, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, มุจลินท์ อินทรเหมือน, และ ศิริพร ด่าน
คชาธาร. )2561(. ระดับความเสี่ยงการรับสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรชุมชนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารควบคุมโรค. 45)1(, 42-53. 
  6.1.9( Konsue, N. , Yimthiang, S. , & Kwanhian, W.  ) 2018( .  Effect of 
fermentation conditions of noni )Morinda citrifolia L.( juice on glutathione content and lipid 
oxidation in Vero cells. International Food Research Journal, 25)4(, 1534-40 
  6.1.10( ศิริอุมา เจาะจิตต์, อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, วิยดา กวานเหียน, จันจิ
รา มหาบุญ , พิมาน ธีระรัตนสุนทร , และ ปนัดดา พิบูลย์ . )2560(. การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และปริมาณสารก าจัดจัดศัตรูพืชตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม จังหวัด
นครศรีธรรมราช. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 10)37(, 10-20. 
  6.1.11( พิมาน ธีระรัตนสุนทร, สาโรจน์ เพชรมณี, วิยดา กวานเหียน, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, 
และ ศิริอุมา เจาะจิตต์ )2558(. การประเมินผลกระทบสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการ
สัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน,1)1(, 46-56. 
 
 6.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการที่เป็น Proceeding 
 6.2.1( สมิตา ภูกัณหา, สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง และ วิยดา กวานเหียน. )2560(. การ
เปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของเลือด ในผู้ประกอบอาชีพอู่เรือที่มีภาวะตะกั่วในเลือดสูง. การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. หน้า 
160-7. 
 
7. เกียรติคุณและรางวัล 

 เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ .ศ.  
Senior Fellowship, UK Professional Standard Framework )UKPSF( 2561 
The Royal Thai Government for studying Ph.D. in the United Kingdom 
of Great Britain  

2550-2555 

Level 2 Awards in Food Safety in Catering, Chartered Institute of 
Environmental Health, and the United Kingdom of Great Britain  

2550 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 


